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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 
 

Elaboração do 

RAINT – Relatório 

Anual de Atividades 

de Auditoria Interna 

da Unilab, do 

exercício de 2020. 

Por que esse trabalho foi realizado? 

As normas de auditoria interna exigem a consecução de um 

relatório anual para prestar contas à sociedade das atividades 

de auditoria interna realizadas durante um exercício. A 

Instrução Normativa CGU n.º 9, de 9 de outubro de 2018 

apresenta as normas que orientam a elaboração do relatório 

de atividades de auditoria interna.  
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

AUDIN Auditoria Interna 

CGU Controladoria Geral da União 

CONSUNI Conselho Universitário 

FONAI-MEC Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditoriais Internas 

FONAITec Fórum Nacional dos Integrantes das Auditorias Internas 

MEC Ministério da Educação 

PAINT Plano Anual de Auditoria Interna 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PGMQ Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade 

PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual 

RAINT Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

TCU Tribunal de Contas da União 

UAIG Unidade de Auditoria Interna Governamental 

UG Unidade Gestora 

UNILAB Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

DTI Diretoria de Tecnologia da Informação 

PROAD Pró-Reitoria de Administração 

PROEX Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura 

PROPAE Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis 

PROPLAN Pró-Reitoria de Planejamento 

PROPPG Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

SFC Diretoria de São Francisco do Conde 

SGP Superintendência De Gestão De Pessoas 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O RAINT (Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna) tem como objetivo 

apresentar os resultados das atividades de auditoria realizadas durante um exercício. 

Este documento destina-se a apontar os trabalhos de Auditoria Interna contendo o 

detalhamento das ações realizadas ao longo de 2020, previstos Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna (PAINT) 2020, bem com os demais realizados ao longo do exercício. 

O RAINT/2020 foi elaborado nos termos da Instrução Normativa nº 09 de 

09/10/2018 da Controladoria Geral da União com foco nos artigos 16 a 20. O presente 

documento, conforme estabelecido no referido instrumento normativo, além de apresentar, 

sob uma ótica gerencial, todas as atividades realizadas pela Auditoria Interna, também almeja 

externar uma análise acerca do nível de maturação dos processos de governança, de 

gerenciamento de riscos e controles internos dos setores auditados no decorrer do exercício.  

Além disso, ressalta os fatores que impactaram positiva e negativamente na Auditoria 

Interna, assim como os benefícios decorrentes da sua atuação. Outro aspecto a ser ponderado 

é sobre as capacitações viabilizadas para o setor, o quantitativo de servidores capacitados e a 

correlação das capacitações com as atividades previstas e desenvolvidas na Auditoria. 
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1.1 AUDITORIA INTERNA 

 

A Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) tem por finalidade 

comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, avaliar o resultado 

alcançado quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade das diversas unidades 

administrativas que compõem a UNILAB. A auditoria interna fortalece a gestão e racionaliza 

as ações de controle, bem como, presta apoio aos órgãos dos Sistemas de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério da Educação. 

A UAIG da Unilab é uma unidade vinculada ao Conselho Universitário e a ele 

diretamente subordinado. Entretanto, à orientação normativa e à supervisão técnica são 

realizadas pelo Órgão Central e Órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal. 

 

 

1.1.1 Composição da Auditoria Interna 

 

Lotação Servidor Formação 
Especialização 

Cargo 

Auditoria Interna 

 
Maira Cristina Amorim Informática 

 

Direito Público 
Chefe da 

Auditoria 

Interna 

Auditoria Interna 

 
Francisco William Coelho Bezerra Administração 

Administração 

Pública 
Assistente em 

Administraçã

o 

Auditoria Interna Marcondes Chaves de Souza 

Ciências Contábeis, 

Administração, 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

Auditoria 

Governamental 

Auditor 
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2 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO  

 

Conforme preconiza Instrução Normativa CGU nº 09/2018, a Unidade de Auditoria 

Interna deve constantemente capacitar seus servidores. 

Devido ao atual cenário de pandemia, as ações de capacitação foram realizadas 

prioritariamente pela forma remota. Desta forma apresenta-se o quadro demonstrativo com as 

ações de capacitação realizadas. 

 

 

Capacitação da Auditoria Interna  

Ações de Capacitação 

Quantitativo 

de Servidores 

Treinados 

Carga horária 

FONAI TEC 52 ° - Fórum Nacional dos 

Auditores Internos das Instituições Federais 

Vinculadas ao MEC 

01 

20 horas 

Auditoria Baseada em 

Risco: Risco em Auditoria 
01 

25 horas 

Auditoria Baseada em 

Risco: Segurança em Auditoria 
01 

25 horas 

15° Congresso Brasileiro de Pregoeiros 01 26 horas 

Elaboração de Relatórios de Auditoria 01 30 horas 

Auditoria Governamental 01 80 horas 
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3 DESCRIÇÕES DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PLANEJADAS E 

REALIZADAS 

 

As ações realizadas pela Unidade de Auditoria Interna foram baseadas no Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna (PAINT) elaborado em conformidade com as normas editadas pela 

Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (CGU).  

O PAINT é o norteador das ações de controle executadas durante o exercício de 2020. 

Desta forma, foram considerados os planos, metas e objetivos da universidade, seus programas e 

ações definidos em planejamento e orçamento, a legislação aplicável e os resultados dos últimos 

trabalhos de auditoria do TCU, da CGU e da própria Auditoria Interna, por meio de técnica aplicada 

intitulada Auditoria Baseada em Riscos, resultando na Matriz de Riscos, demonstrando as áreas 

mais vulneráveis e, portanto, que seriam priorizadas pela Auditoria Interna. 

A atuação da Auditoria Interna abrangeu as seguintes áreas, previstas no PAINT-2020:  

- Orientação/ assessoramento aos gestores; 

- Elaboração do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna RAINT 2019; 

- Elaboração do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna PAINT 2021; 

- Plano de Trabalho da Auditoria Interna – Trabalho remoto relativo a Pandemia; 

- Acompanhamento aos órgãos de controle interno e externo; 

- Acompanhamento das recomendações/ determinações dos órgãos de controle interno e 

externo;  

- Monitoramento das recomendações (PPP – Plano de Providências Permanente); 

- Acompanhamento das rotinas administrativas e controles internos; 

- Ações Transparência e Integração; 

- Capacitação e treinamento de servidores; 

- Parecer acerca do Relatório de gestão 2019; 

- Contabilização de benefícios; 

- Monitoramento de solicitações emitidas pelo E-pessoal;  

- Análise da folha de Pagamento de Pessoal; 

- Compras Governamentais; 

- Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES; 

mailto:auditoria@unilab.edu.br
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- Análise da gestão da Frota Veicular oficial; 

- Cumprimento dos requisitos relativos à Transparência nos relacionamentos com as    

Fundações de Apoio 

3.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS E PREVISTAS NO 
PAINT 

 
 

Nº 

da 

Ação 

 

Descrição das 

ações de 

Auditoria 

 

Produto 

Entregue 

 

Setores  

Auditados 

 

Escopos 

Examinados 

 

Cronograma 

Executado 

 

Recursos 

Humanos e 

Materiais 

Empregados  

01 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Assessoramento 

aos gestores da 

UNILAB; 
Acompanhamento 

aos órgãos de 

controle interno e 

externo; 
Acompanhamento 

das 

recomendações- 

determinações dos 

órgãos de controle 

interno e externo; 

Monitoramento 

(PPP – Plano de 

Providências 

Permanente); 
Rotinas 

Administrativas; 

Ações 

Transparência e 

Integração; 

Capacitação e 

Treinamentos 

da Equipe da 

Auditoria 

Interna 

- - Orientar os 

diversos setores 

da instituição, 

visando à 

eficiência e 

eficácia dos 

controles para 

melhor 

racionalização de 

programas e 

atividades. 

Janeiro a 

Dezembro de 

2020 

03 servidores 

 

02 

Elaboração do 

Relatório Anual 

de Atividades de 

Auditoria Interna 

– RAINT/2019 

RAINT - Relato de todas as 

ações de 

Auditoria 

realizadas no ano 

de 2019 

Janeiro de 

2020 

02 servidores 

 

03 

Elaboração do 

Plano Anual de 

Atividades de 

Auditoria Interna 

PAINT - Definir ações a 

serem realizadas e 

as áreas auditadas 

a partir da 

Outubro a 

Novembro de 

2020 

02 servidores 
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– PAINT/2021 elaboração da 

matriz de risco. 

10 Parecer das contas 

do Relatório de 

gestão 2019 

Emissão do 

Parecer 

- Acompanhamento 

do processo e 

análise do 

Relatório de 

Gestão e demais 

peças da 

Prestação de 

Contas-Fornecer 

informações sobre 

a atuação da 

unidade de 

auditoria interna, 

cumprindo item 

específico da IN 

no tocante à 

atuação da 

AUDIN. 

Janeiro a 

Março de 

2020 

01 servidor 

11 Contabilização de 

Benefícios 

 - Acompanhamento 

do processo de 

resolução das 

recomendações 

emitidas aos 

órgãos da 

universidade 

contabilizando o 

que já foi 

implementado ou 

não. 

Dezembro de 

2020 

02 servidores 

12 Monitoramento 

das solicitações 

emitidas pelo      

E-pessoal, sistema 

do TCU 

 - Será verificado, 

juntamente com a 

Superintendência 

de Gestão de 

Pessoal, as 

solicitação do 

TCU. 

Janeiro a 

Outubro de 

2020 

02 servidores 

 

13 

Análise da folha 

de Pagamento 

de Pessoal 

Relatório de 

Auditoria da 

análise da gestão 

e controles 

internos no 

âmbito da 

Superintendência 

de Gestão de 

Pessoas da 

UNILAB 

Superintendência 

de Gestão de 

Pessoas 

Análise da 

conformidade dos 

processos de 

pagamento de 

salários e 

benefícios. 

Fevereiro a 

Março de 

2020 

02 servidores 

 

14 

Compras 

Governamentais 

(Licitações, 

Dispensas, 

Inexigibilidades, 

SRP) 

Relatório de 

Auditoria da 

análise da 

adequação do 

conjunto de 

procedimentos 

de controles 

Pró-Reitoria de 

Planejamento 

Solicitação dos 

processos 

licitatórios para 

exame através 

de 

amostragem, 

seguindo 

Abril a Maio 

de 2020  

 

01 servidor 
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internos das 

compras 

governamentais 

no âmbito da 

PROPLAN 

UNILAB 

critérios de 

materialidade, 

relevância, 

grau de risco 

e outros 

fatores 

detectados 

14 Compras 

Governamentais 

(Licitações, 

Dispensas, 

Inexigibilidades, 

SRP) 

Relatório de 

Auditoria da 

Análise da 

adequação do 

conjunto de 

procedimentos 

de controles 

internos das 

compras 

governamentais 

no âmbito da 

Diretoria do 

Campus dos 

Malês – 

UNILAB 

Diretoria do 

Campus dos 

Malês 

Solicitação dos 

processos 

licitatórios para 

exame através 

de 

amostragem, 

seguindo 

critérios de 

materialidade, 

relevância, 

grau de risco 

e outros 

fatores 

detectados 

Abril a Maio 

de 2020  

 

01 servidor 

14 Compras 

Governamentais 

(Licitações, 

Dispensas, 

Inexigibilidades, 

SRP) 

Relatório de 

Auditoria da 

Análise da 

adequação do 

conjunto de 

procedimentos 

de controles 

internos das 

compras 

governamentais 

no âmbito da 

PROAD- 

UNILAB 

Pró-Reitoria de 

Administração 

Solicitação dos 

processos 

licitatórios para 

exame através 

de 

amostragem, 

seguindo 

critérios de 

materialidade, 

relevância, 

grau de risco 

e outros 

fatores 

detectados 

Abril a Maio 

de 2020  

 

01 servidor 

15 Plano Nacional de 

Assistência 

Estudantil -

PNAES 

Relatório de 

Auditoria 

Análise da 

adequação dos 

procedimentos 

de controles 

internos no 

âmbito do Plano 

Nacional de 

Assistência 

Estudantil 

(PNAES) 

Pró-Reitoria  de  

Políticas  

Afirmativas  e  

Estudantis   

Solicitação dos 

processos 

licitatórios para 

exame através 

de 

amostragem, 

seguindo 

critérios de 

materialidade, 

relevância, 

grau de risco 

e outros 

fatores 

detectados 

Junho a Julho 

de 2020  

 

02 servidores 

 

16 

Análise da gestão 

da Frota Veicular 

oficial 

Relatório de 

Auditoria análise 

da gestão e 

controle da 

Pró-Reitoria de 

Administração 

Verificar e 

avaliaros 

controlesinternos 

utilizadosna frota 

Agosto a 

Setembro de 

2020 

 

01 servidor 
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utilização dos 

veículos da Frota 

Oficial 

de veículos, e em 

relação à sua 

eficiência, 

eficácia e 

efetividade 

 

17 

Cumprimento 

dos requisitos 

relativos à 

Transparência 

nos 

relacionamentos 

com as 

Fundações de 

Apoio 

Relatório de 

Auditoria 

Avaliação da 

transparência das 

relações entre as 

fundações de 

apoio e a Unilab 

Pró-Reitoria de 

Relações 

Institucionais/ 

Pró-Reitoria de 

Administração 

 

Os exames 

serão realizados 

por 

amostragem, 

verificando os 

aspectos da 

legalidade nos 

procedimentos 

realizados. 

Novembro de 

2020 

02 servidores 

 

3.1.1 Cumprimento do PAINT 2020 

 
No que se refere ao cumprimento das ações elencadas no PAINT 2020, considerando as 17 

ações previstas, todas foram executadas de forma satisfatória. As auditorias foram realizadas da 

melhor maneira possível diante do cenário de adaptação dos trabalhos e das restrições ocasionadas 

pela pandemia. 

3.1.2 Parecer da Auditoria Interna Sobre de Prestação de Contas da Unilab no Exercício de 

2019 

 

 A Auditoria Interna emitiu o Parecer nº 01/2020/AUDIN, referente à Prestação de Contas 

Anual da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira do exercício de 

2019, conforme determinado pela legislação. 

 O parecer, apensado ao Relatório de Gestão, abordou os aspectos relacionados na legislação 

e concluiu que a prestação de contas anual da UNILAB, referente ao exercício de 2019, estava em 

condições de ser submetido à apreciação do Conselho Universitário, do Órgão do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União. 

 

3.1.3 Solicitações de Auditoria  

 

Durante o exercício de 2020 foram emitidas um total de 26 Solicitações de Auditoria – S.A., 

conforme tabela abaixo: 
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UNIDADE / SETOR 

Quantidade 

de S. A. 

Atendida / 

respondida 

Pró-Reitoria de Administração –PROAD 10 10 

Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP 6 6 

Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN 3 3 

Diretoria do Campus – São Francisco do Conde 3 3 

Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis – PROPAE 3 3 

Pró-Reitoria de Relações Institucionais – PROINST  1 1 

TOTAL 26 26 

 

 Destaca-se, conforme a tabela acima, que 100% das Solicitações de Auditoria foram 

respondidas, embora algumas tenham sido atendidas fora do prazo inicial estabelecido por esta 

Unidade de Auditoria Interna. Em geral, quando há atraso no envio das respostas, tem-se mantido 

contato com algum responsável do setor demandado, antes de se reiterar a solicitação.   

3.2 TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 

 

A Unidade de Auditoria Interna, sempre que necessário, presta assessoria a gestão, bem 

como esclarece dúvidas que possam ajudar os gestores na consecução de suas atividades. Destaca-

se que a auditoria interna não interfere nas decisões da gestão, apenas apresenta informações. 

Esta UAIG, também, apura denúncias enviadas pela Ouvidoria, relativas à sua 

competência.  

Como 2020, destaca-se por ser um ano atípico, devido à pandemia, foi necessária inserção 

de trabalhos relativos à adequação das tarefas ao cenário atual, bem como alteração nas rotinas 

administrativa. 

Por fim, seguem as notas de auditorias emitidas em 2020: 

 

  

NOTA DE AUDITORIA 01/2020 

 

 Considerando que a Unidade de Auditoria Interna tem por finalidade assessorar, orientar, 

acompanhar e avaliar os atos de gestão; 

 Considerando que a impessoalidade, quando analisada sob a perspectiva da Administração 
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Pública, está relacionada ao fato de que o autor dos atos estatais é o órgão ou a entidade, e não a 

pessoa do agente público; 

 Considerando que, no caso do princípio da impessoalidade, compreendido sob o viés da 

Administração Pública, a violação do padrão ético de conduta é inquestionável quando se cuida de 

promoção pessoal de agentes públicos por intermédio de publicidade atrelada a órgãos públicos; 

 Considerando que referida atitude é vedada expressamente pela própria Constituição da 

República, in verbis:  

“Art. 37. § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não 

podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 

públicos”; 

 

Considerando que é a Administração Pública, e não seus agentes, a única e verdadeira autora dos 

atos estatais, pelo que a própria Constituição Federal vedou a consignação de nomes e imagens de 

autoridades e servidores em publicidade de atos e programas; 

Recomendamos que a Assessoria de Comunicação se abstenha de utilizar fotografias, nomes, 

símbolos ou imagens que configurem promoção pessoal de qualquer agente público, em especial 

nas obras e serviços em que haja o emprego de verbas públicas federais. 

 

NOTA DE AUDITORIA 02/2020 

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 

Considerando a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), declarada por meio da Portaria nº 

188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020; 

Considerando a complexidade e gravidade decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19 e a 

necessidade de otimizar a disponibilização de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para contenção da pandemia do COVID-19; 
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Considerando a Portaria nº 374, de 03 de março de abril de 2020 do MEC, que dispõe sobre a 

antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do novo coronavírus - COVID-19, desde que 

completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de estágio 

supervisionado; 

Considerando que a Portaria nº 492/GM/MS, de 20 de março de 2020, institui a Ação Estratégica 

"O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde para o enfrentamento à 

pandemia do coronavírus (COVID-19), e estabelece que os alunos que estiverem cursando o último 

ano do curso de graduação em Enfermagem deverão participar da Ação Estratégica por meio do 

estágio curricular obrigatório, e que, a carga horária cumprida pelos alunos na participação da 

Ação Estratégica será considerada como carga horária do estágio curricular obrigatório, de 

acordo com as especificidades do curso em cada Universidade; 

Considerando que a Resolução Ad Referendum CONSUNI/UNILAB nº 3, de 24 de março de 2020, 

suspende o calendário acadêmico de graduação e de pós-graduação enquanto perdurar o estado de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Apresento manifestação FAVORÁVEL quanto a solicitação de reabertura do calendário acadêmico, 

especificamente para complemento da carga horária em estágio curricular dos alunos de 

graduação em Enfermagem que estiverem cursando o último ano do curso e não apresentem outras 

pendências curriculares presenciais; após a retificação formal da Resolução Ad Referendum 

CONSUNI/UNILAB nº 3, de 24 de março de 2020. 
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3 FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA E NEGATIVAMENTE NOS 

RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

O ano de 2020 foi um ano de grandes mudanças na Unidade de Auditoria Interna. A 

realização dos trabalhos foi adaptada as restrições advindas da pandemia ocasionadas pelo vírus 

COVID 19. Outrossim, com o término do prazo máximo recomendado para um servidor exercer a 

função de chefia da auditoria interna, de acordo com a IN CGU n° 2737/2017, houve a designação 

de novo titular para o cargo, pois o servidor anterior estava há 6 anos. Além disso, ocorreram 

mudanças na equipe da auditoria interna, como a saída de um auditor e entrada de novo auditor em 

razão de posse em concurso público, bem como alteração no cargo de assistente em administração. 

Mesmo com as dificuldades enfrentadas, o setor realizou treinamentos e atualizações, devido 

à grande mudança nos normativos. As capacitações foram realizadas de maneira prioritariamente 

remota. 

Outro fato que impacta as atividades da Auditoria Interna é a inexistência de um sistema 

informatizado de controle e gerenciamento das ações, uma vez que isso demanda dedicação dos 

servidores no controle manual das recomendações e prazos. Contudo, a fim de resolver essa 

questão, há previsão para uma ação de implantação do sistema e-Aud no PAINT 2021. 

Por fim, apesar da pandemia e da mudança de servidores na equipe, o processo de adaptação 

deu-se de forma satisfatória e o PAINT foi executado em sua plenitude.  
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4 RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

Durante a realização dos trabalhos desta Unidade de Auditoria Interna, ao dar cumprimento 

ao PAINT 2020, foram feitas diversas recomendações, sendo todas devidamente encaminhadas aos 

setores respectivos para implementações, bem como ao gestor máximo, para que tenha 

conhecimento. 

Assim, foram realizadas análises das evidências e dos dados obtidos nas ações de auditoria, 

a partir disso são geradas as recomendações, que podem ser entendidas como sugestões 

estabelecidas com base em constatações elaboradas pela auditoria interna; baseando-se, também, 

nas informações fornecidas pelo setor auditado em confronto com as normas e padrões vigentes. 

Elas visam orientar os servidores e setores na consecução de suas tarefas com maior eficiência e 

seguindo as normas exaradas pelos órgãos competentes.  

Para consolidação das recomendações emitidas utiliza-se o Plano de Providências 

Permanente (PPP). Esse plano consiste em um instrumento que consolida as medidas a serem 

tomadas pela unidade auditada e contém as recomendações da Auditoria Interna, para que sejam 

adotadas providências no sentido de atendê-las ou, quando justificável, das razões para não as 

implementar dentro de um prazo estipulado.  

Ressalta-se que o tratamento das recomendações exaradas por esta unidade de Auditoria 

Interna está sendo acompanhada, tempestivamente, através de PPPs específicos para cada Relatório 

de Auditoria. Por fim, esse acompanhamento tem por objetivo verificar sua efetiva implementação 

por parte da Unidade Auditada. 

  

RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DA  GESTÃO  E  CONTROLES  INTERNOS  

NO ÂMBITO  DA  SUPERINTENDÊNCIA  DE  GESTÃO  DE  PESSOAS 

 

Relatório Ação Unidade 

Auditada 

Quant.  

de SAs 

Período Quant. de 

Recomendações 

Relatório de Auditoria 

análise  da  gestão  e  

controles  internos  no 

âmbito  da  

Superintendência  de  

Gestão  de  Pessoas 

13 Superintendência  

de  Gestão  de  

Pessoas 

4 Fevereiro 

a Abril 
13 
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 Conclusão dos trabalhos 

 

Das    análises    realizadas    não    restaram    comprovados    indícios    de irregularidade  

que  pudessem  causar  prejuízos  à  Instituição  e,  consequentemente, ao  erário.  O  que  se  

observou  foram  algumas  impropriedades  procedimentais  que revelam  fragilidades  de  alguns  

controles  internos  da  Instituição,  os  quais  devem  ser trabalhados no sentido de se otimizar suas 

rotinas.  

Após  os  resultados  do  trabalho  de  auditoria  interna, podemos  concluir  que  os 

procedimentos administrativos   ora   analisados   são   parcialmente   adequados, devendo  a  

Superintendência  de  Gestão  de  Pessoas,  com  base  nas  Recomendações  aqui exaradas,  adotar  

medidas  necessárias  à  melhoria  dos  seus  procedimentos  e  controles internos. 

Ressalte-se,  entretanto,  que  a  Superintendência  de  Gestão  de  Pessoas  tem 

implementado  ações  visando  o  aprimorando  dos  seus  controles  internos,  como  por exemplo, o 

mapeamento e atualização de seus processos internos. 

Por  fim,  urge  como  necessário  o  fortalecimento  dos  recursos  humanos  na área  de  

Gestão  de  Pessoas,  com  o  incremento  de  pessoal  e  qualificação  constante dos  mesmos,  

dando  condições  para  um  trabalho  de  excelência,  mitigando  ao máximo as possibilidades de 

erro. 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Ausência de informações acerca da apreciação por parte da Superintendência de Gestão  de  

Pessoas,  bem  como  da  efetiva  aplicação,  da  minuta  de  fluxo  processual  de admissão   (e   

seus   anexos),   com   o   intuito   de   otimizar   os   controles   internos   do procedimento 

admissional e os trabalhos da Comissão de Acumulação de Cargos. 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

Superintendência  de  Gestão  de  Pessoas  otimize  os  procedimentos  de  aprovação, divulgação e 
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aplicação do novo Fluxo Processual de Admissão no âmbito da UNILAB, bem  como  do  

Formulário  de  Declaração  de  Acumulação  de  Cargos  atualizado,  com  o intuito de qualificar os 

controles internos do procedimento admissional e os trabalhos da Comissão de Acumulação de 

Cargos. 

 

CONSTATAÇÃO 02 

 

Ausência de controles internos efetivos no sentido de verificar o impedimento de exercer  

outra  atividade  remunerada  no  caso  de  regime  de  dedicação  exclusiva  no exercício da 

atividade de docência. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

Superintendência  de  Gestão  de  Pessoas -SGP  continue  com  o  processo  de qualificação de seus 

controles internos no sentido de verificar o impedimento de exercer outra  atividade  remunerada  

no  caso  de  regime  de  dedicação  exclusiva  no  exercício  da atividade de docência. 

Recomendamos ainda que a SGP acompanhe criteriosamente os casos de acúmulos de vínculos 

ilícitos indicados pelos Órgãos de Controle (CGU, TCU e Auditoria Interna), tomando as 

providências necessárias de forma tempestiva e eficaz.  

  

CONSTATAÇÃO 03 

 

Ausência  de  regular  e  efetivo  funcionamento  da  Comissão  de  Acumulação  de Cargos,  

detectando  e  assumindo  responsabilidades  quanto  à  apuração  dos  casos  de possíveis 

acumulações ilegais. 

 

               ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

funcionamento  regular  e  eficaz  da  Comissão  de  Acumulação  de  Cargos,  assumindo 

responsabilidades  quanto  à  apuração  dos  casos  de  possíveis  acumulações  ilegais  no âmbito da 

UNILAB. 
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CONSTATAÇÃO 04 

 

Constatou-se  a  necessidade  do  fortalecimento  dos  recursos  humanos  na  área  de Gestão  de  

Pessoas,  com  necessidade  de  incremento  de  pessoal  (no  mínimo  mais  5 servidores lotados na 

SGP) e qualificação constante dos mesmos, dando condições para um  trabalho  de  excelência,  

priorizando  a  adequada  segregação  de  funções  e  mitigando ao máximo as possibilidades de 

falhas processuais. 

 

               ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

fortalecimento  dos  recursos  humanos  na  área  de  Gestão  de  Pessoas,  com  o  incremento de 

pessoal (no mínimo mais 5 servidores lotados na SGP) e qualificação constante dos mesmos,  dando  

condições  para  um  trabalho  de  excelência,  mitigando  ao  máximo  as possibilidades de falhas 

processuais. 

 

CONSTATAÇÃO 05 

 

Alguns  Manuais,  Instruções,  Normativos,  Tutoriais,  fluxos  e  mapeamentos processuais    que 

padronizem    e    formalizem    os    procedimentos    no    âmbito    da Superintendência  de  

Gestão  de  Pessoas  encontram-se  em  fase  de  elaboração  e/ou revisão, com previsão de 

mapeamento de todos os processos ainda para 2020. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

SGP  conclua  os  procedimentos  de elaboração  e/ou  revisão de  seus Manuais, Instruções,  

Normativos,  Tutoriais,  Fluxos  e  Mapeamentos  Processuais,  de  forma  a padronizar  e  

formalizar  os  atos  administrativos  no  âmbito  da  Superintendência  de Gestão de Pessoas. 

 

CONSTATAÇÃO 06 

 

Em  que  pese  os  esforços  da  Superintendência  de  Gestão  de  Pessoas,  constatou-se  a  

inexistência  de  um  efetivo  Programa  de  Dimensionamento  visando  identificar  as 
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competências  individuais  e  a  necessidade  institucional  de  pessoal,  especialmente  no âmbito 

dos técnicos-administrativos. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

Gestão  Superior,  em  conjunto  com  a  Superintendência  de  Gestão  de  Pessoas, procedam  com  

o  estudo  e  posterior  implementação  de  um  modelo  de  Gestão  por Competências  na  

UNILAB,  de  forma  a  viabilizar  a  instituição  de  um  Programa  de Dimensionamento, 

adequando o quadro de pessoal às necessidades institucionais. 

 

CONSTATAÇÃO 07 

 

Inexistência   de   regulamento,   no   âmbito   da   UNILAB,   que   estabeleça critérios para 

alteração dos regimes de trabalho dos docentes; limites máximos de carga horária de aulas e o 

processo de acompanhamento e avaliação das atividades de docência. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que   a   

Gestão   Superior   estabeleça   em   regulamento   específico   critérios   para alteração dos regimes 

de trabalho dos docentes; limites máximos de carga horária de aulas e o processo de 

acompanhamento e avaliação das atividades de docência. 

 

CONSTATAÇÃO 08 

 

Inexistência   de   regulamento, no   âmbito   da   UNILAB,   que   estabeleça critérios  para  a  

distribuição  e  avaliação  da  carga  horária  dos  docentes  nas atividades concernentes ao ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que   a   

Gestão   Superior   estabeleça   em   regulamento   específico   critérios   para acompanhamento  da  

distribuição  da  carga  horária  do  docente  entre  o  ensino,  a pesquisa e a extensão. 
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CONSTATAÇÃO 09 

 

Inexistência  de  regulamentos,  no  âmbito  da  UNILAB,  que  normatizem  os procedimentos  de  

avaliação  de  desempenho,  estágio  probatório  e  progressão  por mérito dos servidores técnicos-

administrativos. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

Gestão  Superior  estabeleça  em  regulamento  específico  os  procedimentos  de avaliação   de   

desempenho,   estágio   probatório   e   progressão   por   mérito   dos servidores técnicos 

administrativos no âmbito da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 10 

 

Constatou-se  que  não  existe   em  funcionamento  um  sistema  eletrônico (software  específico  

ou  funcionalidade  plena  do  sistema  SIGRH) que  auxilie  no acompanhamento  e  controle  dos  

processos  no  âmbito  da  Superintendência  de Gestão de Pessoas. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação –DTI  acelere  os  procedimentos  de implantação de 

todas as funcionalidades do sistema SIGRH. 

 

 

CONSTATAÇÃO 11 

 

Inexistência  de  Resoluções,  no  âmbito  da  UNILAB,  que  normatizem  a avaliação de 

desempenho para servidor estável e em estágio probatório, pendentes de análise e aprovação desde 

outubro de 2016. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

Gestão  Superior  estabeleça  em  regulamento  específico  os  procedimentos  de avaliação de 

desempenho para servidor estável no âmbito da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 12 

 

Ausência  de  contratação  de  empresa  especializada  em  avaliação  ambiental quantitativa de 

produtos químicos, pelo método de amostragem indireta; fundamental na avaliação de solicitações 

de adicionais de insalubridade. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor -DAS, em conjunto com a Coordenação  de  

Logística,  otimizem  procedimentos  no  sentido  da  contratação de empresa  especializada  em  

avaliação  ambiental  quantitativa  de  produtos  químicos,  pelo método de amostragem indireta; 

fundamental na avaliação de solicitações de adicionais de insalubridade. 

 

CONSTATAÇÃO 13 

 

Inexistência  de  processo  de  planejamento  da  gestão  de  pessoas,  definindo  os objetivos, metas 

e indicadores de desempenho (Constatação CGU). 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Tendo  em  vista  a 

apresentação   das   "Bases   e   Diretrizes   para   Organização   do   Planejamento   da 

Superintendência  de  Gestão  de  Pessoas,  exercício  2020";  a  Auditoria  Interna  acata  a 

manifestação  da  unidade  auditada,  reiterando  a  necessidade  de  um  eficaz  Processo  de 

Planejamento  da  Gestão  de  Pessoas,  definindo  os  objetivos,  metas  e  indicadores  de 

desempenho,  possibilitando,  assim,  o  controle  pelos  interessados  dos  resultados  da gestão de 

pessoas e do seu impacto no cumprimento da missão da Unidade. 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLES INTERNOS DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

NO ÂMBITO DA PROAD 2020 

 
Relatório Ação Unidade 

Auditada 

Quant.  

de SAs 

Período Quant. de 

Recomendações 

Relatório de Auditoria 

da análise da 

adequação do conjunto 

de procedimentos de 

controles internos das 

compras 

governamentais no 

âmbito da PROAD 

2020 

14 Pró-Reitoria 

de 

Administração 

- PROAD 

03 Abril e 

Maio 
13 

 

 

Conclusão dos trabalhos 

 

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.  

Os  procedimentos  administrativos  no  âmbito  dos  processos  de  Licitações são 

parcialmente adequados, apresentando fragilidades, as quais foram apontadas neste   relatório, com   

as   devidas   recomendações. Atendendo   às   recomendações contidas  neste  relatório  as  falhas  

encontradas  podem  ser  corrigidas  e  principalmente evitadas ao longo deste exercício e nos 

próximos. 

Concluímos  asseverando  acerca  da  necessidade  do  fortalecimento  de investimentos   de   

Recursos   Humanos   na   área   de   Licitações   e   Contratos,   com   o constante treinamento  dos 

agentes envolvidos e otimização dos controles internos; indicamos  que  as  impropriedades  

apuradas  não  apresentam  indícios  de  má-fé,  e poderão ser sanadas se forem observadas as 

recomendações propostas. 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Inexistência   de   Comissão   de   Licitação   ativa   no   âmbito   da   Pró-Reitoria   de 
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Administração. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 02 

 

Inexistência  de  efetivo  e  contínuo  Plano  de  Capacitação  voltado  para  os  membros  da 

Comissão  de  Licitação,  Pregoeiros  e  demais  servidores  envolvidos  nos  procedimentos de  

aquisição,  da  solicitação  ao  efetivo  controle  da  área;  restando  demonstrada  a insuficiência  e  

não  priorização  do  fortalecimento  dos  Recursos  Humanos  na  área  de Licitações e Contratos. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

priorização  e  fortalecimento  de  investimentos  em  Recursos  Humanos  na  área  de Licitações e 

Contratos, com o constante treinamento dos agentes envolvidos. 

 

  

CONSTATAÇÃO 03 

 

Quantidade insuficiente de servidores lotados na Coordenação de Logística, de forma a 

acompanhar todas as fases do processo licitatório, mitigando riscos e, inclusive, gerando 

indicadores de gestão na área de compras governamentais. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

contínuo  acompanhamento  de  todas  as  fases  do  processo  licitatório,  de  modo  a 

identificar o tempo médio gasto em cada  etapa do processo,  assim como  os obstáculos que  

possam  impactar  seu  andamento  regular.  Recomendamos  ainda  a  elaboração  de 

indicadores de gestão na área de licitações. 

 

CONSTATAÇÃO 04 
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Inexistência  de  um  Plano  Anual  de  Aquisições  no  âmbito  da  UNILAB,  prevendo  para cada 

aquisição a descrição do objeto, a quantidade, o valor estimado e o vínculo com os objetivos 

estratégicos da organização. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A   Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 05 

 

Ausência  de  padronização  de  formulários,  procedimentos  e  controles  no  âmbito  das compras 

governamentais realizadas nos Campi do Ceará e da Bahia. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

padronização  dos  formulários,  procedimentos  e  controles  no  âmbito  das  compras 

governamentais em todas as Unidades da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 06 (Processo 23282.500257/2019-61) 

 

Ausência da autorização da autoridade competente (ordenador de despesa) para abertura do  

processo  licitatório,  de  forma  tempestiva,  ainda  no  início  do  desenvolvimento processual. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

autoridade  competente  (ordenador  de  despesas),  quando  da  autorização  para abertura  do  

procedimento  licitatório  apresente  justificativa  devidamente  motivada  e analisada  sob  a  óptica  

da  oportunidade,  conveniência  e  relevância  para  o  interesse público, de forma tempestiva, ainda 

no início do procedimento licitatório. 

 

CONSTATAÇÃO 07 (Processo 23282.500257/2019-61) 

 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  

Auditoria Interna 
Campus da Liberdade - Redenção, Ceará – CEP.: 62.790-000 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 

Telefone: (085) 3332.6147 

29 

 

O   Termo   de   Referência   foi   juntado   ao   Processo   fora   de   ordem   cronológica, 

prejudicando a lógica processual e as boas práticas administrativas, tendo em vista que a descrição 

do objeto e a justificativa para a contratação devem instruir o processo ainda no seu início, quando 

da solicitação da contratação. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Termos de Referência sejam devidamente aprovados motivadamente ainda no   início   do   

procedimento   licitatório,   analisados   sob   a   óptica   da   oportunidade, conveniência  e  

relevância  para  o  interesse  público.  Em  tempo,  recomendamos  que  a Gerência  de  Licitações  

proceda  com  uma  análise  criteriosa  dos  processos  licitatórios antes de enviá-los para 

homologação, no sentido de otimizar seu controle interno. 

 

CONSTATAÇÃO 08 (Processo 23282.500257/2019-61) 

 

Ausência da aprovação motivada do Termo de Referência pela autoridade competente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Termos de Referência sejam devidamente aprovados motivadamente ainda no   início   do   

procedimento   licitatório,   analisados   sob   a   óptica   da   oportunidade, conveniência  e  

relevância  para  o  interesse  público.  Em  tempo,  recomendamos  que  a Gerência  de  Licitações  

proceda  com  uma  análise  criteriosa  dos  processos  licitatórios antes de enviá-los para 

homologação, no sentido de otimizar seu controle interno. 

 

CONSTATAÇÃO 09 (Processo 23282.500257/2019-61) 

 

Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de 

Contratações vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  
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específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 10 (Processo 23282.500257/2019-61) 

 

Ausência  de  justificativa  para  a  não  utilização  preferencial  do  Sistema  de  Cotação Eletrônica 

para aquisição de bens com dispensa fundamentada no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8666/93, em 

desconformidade com o Decreto nº 5450/05. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

utilização  do  sistema  de  cotação  eletrônica  disponibilizado  no  “comprasnet”  para compras  

que  se  enquadrem  dentro  do  limite  de  Dispensa  de  Licitação  por  valor,  ou, justificativa 

motivada para sua não utilização. 

 

CONSTATAÇÃO 11 (Processo 23282.500257/2019-61) 

 

Ausência  da  necessária  consulta  aos  Cadastros  de  Empresas  Inidôneas  do  Tribunal  de Contas 

da União e da Controladoria Geral da União, anteriormente à contratação, como pré-requisito para 

efetivação da mesma. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Coordenação de Logística otimize seus controles internos, para a correta instrução Processual  dos  

Processo  de  Compras.  Em  hipótese  alguma  a  Administração  Pública pode  contratar  com  um  

fornecedor  sem  antes  verificar  suas  condições  de  habilitação, sob pena de nulidade do contrato 

e responsabilidade do agente. 

CONSTATAÇÃO 12 (Processo 23282.002192/2019-93)  

 

Ausência da autorização da autoridade competente (ordenador de despesa) para abertura do  

processo  de  contratação,  de  forma  tempestiva,  ainda  no  início  do  desenvolvimento 

processual. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

autoridade  competente  (ordenador  de  despesas),  quando  da  autorização  para abertura  do  

procedimento  licitatório  apresente  justificativa  devidamente  motivada  e analisada  sob  a  óptica  

da  oportunidade,  conveniência  e  relevância  para  o  interesse público, de forma tempestiva, ainda 

no início do procedimento licitatório. 

 

CONSTATAÇÃO 13 (Processo 23282.002192/2019-93) 

 

Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de 

Contratações vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 14 (Processo 23282.002192/2019-93) 

 

Inexistência de comprovação de que o preço praticado pela empresa com a UNILAB é compatível 

com o preço de mercado. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  

em  todas  as  contratações  seja  elaborado  orçamento  detalhado  em  planilhas  que expresse a 

composição de todos os seus custos unitários, conforme determina o art. 7º, §2º,  II,  da  Lei  

8.666/93.  Ademais,  recomendamos  que  a  aferição  da  razoabilidade  do valor  das contratações  

diretasseja  realizada  por  meio  da  comparação  da  proposta apresentada  com  os  preços  

praticados  pela  futura  contratada  junto  a  outros  entes públicos e/ou privados, ou outros meios 

igualmente idôneos. 
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CONSTATAÇÃO 15 (Processo 23282.002192/2019-93) 

 

Ausência  da  necessária  consulta  aos  Cadastros  de  Empresas  Inidôneas  do  Tribunal  de Contas 

da União e da Controladoria Geral da União, anteriormente à contratação, como pré-requisito para 

efetivação da mesma. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A   Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 16 Processo 23282.002192/2019-93) 

 

Consta  autorização  da  autoridade  competente  (ordenador  de  despesas)  para  efetivação da  

contratação  por  Dispensa  de  Licitação,  enquanto  que  a  contratação  foi  efetivada  e ratificada 

como sendo uma Inexigibilidade de Licitação. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que o 

processo em tela seja intruído com documento das autoridades que reconheceram a  ratificaram  a  

inexigibilidade  de  licitação,  reconhecendo  o  equívoco  e  explicitando  a contratação  por  

dispensa  de  licitação.  Recomendamos  ainda  que  a  Coordenação  de Logística proceda  com 

uma análise criteriosa dos processos licitatórios antes de  enviá-los para homologação, no sentido de 

otimizar seu controle interno. 

 

CONSTATAÇÃO 17 (Processo 23282.002192/2019-93) 

 

Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de 

Contratações vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Universidade Da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB 
Avenida da Abolição, 3 – Redenção/CE - CEP 62.790-000 

 

 

  

Auditoria Interna 
Campus da Liberdade - Redenção, Ceará – CEP.: 62.790-000 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 

Telefone: (085) 3332.6147 

33 

 

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 18 (Processo 23282.001387/2019-16) 

 

Ausência  da  autorização  da  autoridade  competente  (ordenador  de  despesa)  para  a abertura do 

processo de aquisição (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,   do   Decreto   

5.450/05),   devidamente   motivada   e   analisada   sob   a   óptica   da oportunidade, conveniência 

e relevância para o interesse público, de  forma tempestiva, ainda no início do desenvolvimento 

processual; tendo em vista a existência de despacho autorizatório do Pró-Reitor de Administração, 

autoridade incompetente para tanto. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

autoridade  competente  (ordenador  de  despesas),  quando  da  autorização  para abertura  do  

procedimento  licitatório  apresente  justificativa  devidamente  motivada  e analisada  sob  a  óptica  

da  oportunidade,  conveniência  e  relevância  para  o  interesse público, de forma tempestiva, ainda 

no início do procedimento licitatório. 

 

CONSTATAÇÃO 19 Processo 23282.001387/2019-16) 

 

A  autoridade  competente  solicitou  procedimentos  relativos  à  aplicação  de  penalidade para 

licitantes, tendo em vista os motivos explicitados na Ata do Pregão e em despacho do pregoeiro. No 

entanto, até o presente momento, não constam informações acerca da instauração do procedimento 

e aplicação das penalidades. 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A  Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 20 (Processo 23282.001387/2019-16) 
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Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de 

Contratações vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 21 (Processo 23282.010288/2018-87) 

 

Ausência  da  autorização  da  autoridade  competente  (ordenador  de  despesa)  para  a abertura do 

processo de aquisição (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,   do   Decreto   

5.450/05),   devidamente   motivada   e   analisada   sob   a   óptica   da oportunidade, conveniência 

e relevância para o interesse público, de  forma tempestiva, ainda no início do desenvolvimento 

processual; tendo em vista a existência de despacho autorizatório do Pró-Reitor de Administração, 

autoridade incompetente para tanto. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

autoridade  competente  (ordenador  de  despesas),  quando  da  autorização  para abertura  do  

procedimento  licitatório  apresente  justificativa  devidamente  motivada  e analisada  sob  a  óptica  

da  oportunidade,  conveniência  e  relevância  para  o  interesse público, de forma tempestiva, ainda 

no início do procedimento licitatório. 

 

CONSTATAÇÃO 22 (Processo 23282.010288/2018-87) 

 

Ausência  da  necessária  consulta  aos  Cadastros  de  Empresas  Inidôneas  do  Tribunal  de Contas  

da  União  e  da  Controladoria  Geral  da  União,  anteriormente  à  homologação  da licitação, 

como pré-requisito para efetivação da mesma. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Coordenação de Logística otimize seus controles internos, para a correta instrução Processual  dos  

Processo  de  Compras.  Em  hipótese  alguma  a  Administração  Pública pode  contratar  com  um  

fornecedor  sem  antes  verificar  suas  condições  de  habilitação, sob pena de nulidade do contrato 

e responsabilidade do agente. 

 

CONSTATAÇÃO 23 (Processo 23282.010288/2018-87) 

 

Ausência  de  indicação  da  Equipe  de  Gestão  e  Fiscalização  do  Contrato  por  parte  da 

Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação  de  forma  tempestiva,  tendo  em  vista  que  a indicação 

dos Fiscais ocorreu apenas na data de 11/05/2020. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

indicação das Equipes de Gestão e Fiscalização dos Contratos sejam efetivadas de forma 

tempestiva, logo após a assinatura do Contrato ou emissão da Nota de Empenho. 

 

CONSTATAÇÃO 24 (Processo 23282.010288/2018-87) 

 

Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de 

Contratações vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 25 (Processo 23282.004343/2019-48): 

 

A  Administração  não  apresentou  justificativa  da  opção  pelo  Sistema  de  Registro  de Preços, 

nem fez o devido enquadramento nas hipóteses legais previstas. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA:    Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 26 (Processo 23282.004343/2019-48) 

 

Ausência  da  necessária  consulta  aos  Cadastros  de  Empresas  Inidôneas  do  Tribunal  de Contas  

da  União  e  da  Controladoria  Geral  da  União,  anteriormente  à  homologação  da licitação, 

como pré-requisito para efetivação da mesma. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Coordenação de Logística otimize seus controles internos, para a correta instrução Processual  dos  

Processo  de  Compras.  Em  hipótese  alguma  a  Administração  Pública pode  contratar  com  um  

fornecedor  sem  antes  verificar  suas  condições  de  habilitação, sob pena de nulidade do contrato 

e responsabilidade do agente. 

 

CONSTATAÇÃO 27 (Processo 23282.004343/2019-48) 

 

Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de 

Contratações vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLES INTERNOS DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

NO ÂMBITO DA PROPLAN 2020 

 
Relatório Ação Unidade Quant.  Período Quant. de 
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Auditada de SAs Recomendações 

Relatório de Auditoria 

da análise da 

adequação do conjunto 

de procedimentos de 

controles internos das 

compras 

governamentais no 

âmbito da PROPLAN  

14 Pró-Reitoria de 

Planejamento - 

PROPLAN  

2 Abril e 

Maio 
13 

 

 

 

Conclusão dos trabalhos 

 

 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.  

 Os  procedimentos  administrativos  no  âmbito  dos  processos  de  Licitações são 

parcialmente adequados, apresentando fragilidades, as quais foram apontadas neste   relatório,   com   

as   devidas   recomendações. Atendendo   às   recomendações contidas  neste  relatório  as  falhas  

encontradas  podem  ser  corrigidas  e  principalmente evitadas ao longo deste exercício e nos 

próximos. Recomendamos  que  a gestão  tome  como  prioridade  a  necessidade  de  um maior  

número  de  servidores  capacitados  para  atuar na função de “pregoeiro” no âmbito da PROPLAN.

 Recomendamos que a gestão tome como prioridade a necessidade de um maior número de 

servidores capacitados para atuar na função de “pregoeiro” no âmbito da PROPLAN. 

 Concluímos    asseverando    acerca    da    necessidade    do    fortalecimento    de 

investimentos   de   Recursos   Humanos   na   área   de   Licitações   e   Contratos, com   o 

constante treinamento  dos agentes envolvidos e otimização dos controles internos; indicamos  que  

as  impropriedades  apuradas  não  apresentam  indícios  de  má-fé,  e poderão ser sanadas se forem 

observadas as recomendações propostas. 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Quantidade insuficiente de servidores capacitados para atuar na função de “pregoeiro” no âmbito da 

Pró-Reitoria de Planejamento. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: ecomendamos que  a  

gestão  da  Pró-Reitoria  tome  como  prioridade  a  necessidade  de  um  maior número deservidores 

capacitados para atuar na função de “pregoeiro” no âmbito da PROPLAN/UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 02 

 

Inexistência  de  efetivo  e  contínuo  Plano  de  Capacitação  voltado  para  os  membros  da 

Comissão  de  Licitação,  Pregoeiros  e  demais  servidores  envolvidos  nos  procedimentos de  

aquisição,  da  solicitação  ao  efetivo  controle  da  área;  restando  demonstrada  a insuficiência  e  

não  priorização  do  fortalecimento  dos  Recursos  Humanos  na  área  de Licitações e Contratos. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

priorização  e  fortalecimento  de  investimentos  em  Recursos  Humanos  na  área  de Licitações e 

Contratos, com o constante treinamento dos agentes envolvidos. 

  

CONSTATAÇÃO 03 

 

Quantidade insuficiente de servidores capacitados a trabalhar com processos licitatórios no 

âmbito da PROPLAN, de forma a acompanhar todas as fases do processo, mitigando riscos e, 

inclusive, gerando indicadores de gestão na área. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

contínuo  acompanhamento  de  todas  as  fases  do  processo  licitatório,  de  modo  a identificar o 

tempo médio gasto em cada  etapa do processo,  assim como  os obstáculos que  possam  impactar  

seu  andamento  regular.  Recomendamos  ainda  a  elaboração  de indicadores de gestão na área de 

licitações. 

 

CONSTATAÇÃO 04 
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Inexistência  de  um  Plano  Anual  de Aquisições  no  âmbito  da  UNILAB,  prevendo  para cada 

aquisição a descrição do objeto, a quantidade, o valor estimado e o vínculo com os objetivos 

estratégicos da organização. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos  a 

otimização  dos  procedimentos  para  elaboração,  anual  e  tempestiva,  do  Plano  Anual  de 

Aquisições no âmbito da UNILAB, prevendo para cada aquisição a descrição do objeto, a   

quantidade,   o   valor   estimado   e   o   vínculo   com   os   objetivos   estratégicos   da 

organização. 

 

CONSTATAÇÃO 05 

 

Ausência  de  padronização  de  formulários, procedimentos  e  controles  no  âmbito  das 

contratações de serviços de engenharia realizadas nos Campi do Ceará e da Bahia. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: ecomendamos a 

padronização  dos  formulários,  procedimentos  e  controles  no  âmbito  das  compras 

governamentais em todas as Unidades da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 06 (Processo 23282.002500/2019-81) 

 

Ausência  da  autorização  da  autoridade  competente  (ordenador  de  despesa)  para  a abertura do 

processo de aquisição (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,   do   Decreto   

5.450/05),   devidamente   motivada   e   analisada   sob   a   óptica   da oportunidade, conveniênciae 

relevância para o interesse público, de  forma tempestiva, ainda no início do desenvolvimento 

processual; tendo em vista a existência de despacho autorizatório do Pró-Reitor de Administração, 

autoridade incompetente para tanto. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

autoridade  competente  (ordenador  de  despesas),  quando  da  autorização  para abertura  do  
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procedimento  licitatório  apresente  justificativa  devidamente  motivada  e analisada  sob  a  óptica  

da  oportunidade,  conveniência  e  relevância  para  o  interesse público, de forma tempestiva, ainda 

no início do procedimento licitatório. 

 

CONSTATAÇÃO 07 (Processo 23282.002500/2019-81) 

 

Ausência  da  necessária  consulta  aos  Cadastros  de  Empresas  Inidôneas  do  Tribunal  de Contas  

da  União  e  da  Controladoria  Geral  da União,  anteriormente  à  homologação  da licitação, como 

pré-requisito para efetivação da mesma. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A   Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 08 (Processo 23282.002500/2019-81) 

 

A  autoridade  competente  solicitou  procedimentos  relativos  à  aplicação  de  penalidade 

para licitantes, tendo em vista os motivos explicitados na Ata do Pregão e em despacho do 

pregoeiro. No entanto, até o presente momento, não constam informações acerca da instauração do 

procedimento e aplicação das penalidades. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  o  

Processo  seja  instruído  com  informações  acerca  da  efetiva  instauração  do procedimento e 

aplicação das penalidades. 

 

 

CONSTATAÇÃO 09 (Processo 23282.002500/2019-81) 

 

Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de 

Contratações vigente. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 10 (Processo 23282.003339/2019-62) 

 

Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está prevista  no  Plano  Anual  de 

Contratações vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 11 (Processo 23282.003339/2019-62) 

A  autoridade  competente  solicitou  procedimentos  relativos  à  aplicação  de  penalidade para 

licitantes, tendo em vista os motivos explicitados na Ata do Pregão e em despacho do pregoeiro. No 

entanto, até o presente momento, não constam informações acerca da instauração do procedimento 

e aplicação das penalidades. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  o  

Processo  seja  instruído  com  informações  acerca  da  efetiva  instauração  do procedimento e 

aplicação das penalidades. 

 

CONSTATAÇÃO 12 (Processo 23282.003339/2019-62) 

 

Ausência das Portarias de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio (art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei 

nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05). 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos uma  

análise  criteriosa  dos  processos  licitatórios  antes  de  enviá-los  para  homologação. Em  tempo,  

recomendamos  que  as  Portarias  de  designação  do  Pregoeiro  e  Equipe  de Apoio,  bem como  o  

certificado  que  comprove  a  capacitação  dos  mesmos,  sejam juntados ao Processo antes da 

abertura da sessão pública do Pregão. 

 

CONSTATAÇÃO 13 (Processo 23282.003339/2019-62) 

Ausência  de  documento  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano Anual  de 

Contratações vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLES INTERNOS DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

NO ÂMBITO DO CAMPUS DOS MALÊS -2020 

 
Relatório Ação Unidade 

Auditada 

Quant.  

de SAs 

Período Quant. de 

Recomendações 

Relatório de Auditoria 

da Análise da 

adequação do conjunto 

de procedimentos de 

controles internos das 

compras 

governamentais no 

âmbito da Diretoria do 

Campus dos Malês – 

UNILAB 

14 Diretoria do 

Campus dos 

Malês 

2 Abril e 

Maio 
07 

 

 

Conclusão dos trabalhos 
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 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.  

 Os  procedimentos  administrativos  no  âmbito  dos  processos  de  Licitações são 

parcialmente adequados, apresentando fragilidades, as quais foram apontadas neste   relatório,   com   

as   devidas   recomendações. Atendendo   às   recomendações contidas  neste  relatório  as  falhas  

encontradas  podem  ser  corrigidas  e  principalmente evitadas ao longo deste exercício e nos 

próximos. 

 Concluímos    asseverando    acerca    da    necessidade    do    fortalecimento    de 

investimentos   de   Recursos   Humanos   na   área   de   Licitações   e   Contratos,   com   o 

constante treinamento  dos agentes envolvidos e otimização dos controles internos; indicamos  que  

as  impropriedades  apuradas  não  apresentam  indícios  de  má-fé,  e poderão ser sanadas se forem 

observadas as recomendações propostas. 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Inexistência  de  efetivo  e  contínuo  Plano  de  Capacitação  voltado  para  os  membros  da 

Comissão  de  Licitação,  Pregoeiros  e  demais  servidores  envolvidos  nos  procedimentos de  

aquisição,  da  solicitação  ao efetivo  controle  da  área;  restando  demonstrada  a insuficiência  e  

não  priorização  do  fortalecimento  dos  Recursos  Humanos  na  área  de Licitações e Contratos. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

priorização  e  fortalecimento  de  investimentos  em  Recursos  Humanos  na  área  de Licitações e 

Contratos, com o constante treinamento dos agentes envolvidos. 

CONSTATAÇÃO 02 

 

Quantidade  insuficiente  de  servidores lotados  no  Setor  de  Logística,  de  forma  a acompanhar 

todas as fases do processo licitatório, mitigando riscos e, inclusive, gerando indicadores de gestão 

na área de compras governamentais. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos o 

contínuo  acompanhamento  de  todas  as  fases  do  processo  licitatório,  de  modo  a identificar o 

tempo médio gasto em cada  etapa do processo,  assim como  os obstáculos que  possam  impactar  

seu  andamento  regular.  Recomendamos  ainda  a  elaboração  de indicadores de gestão na área de 

licitações. 

  

CONSTATAÇÃO 03 

 

Ausência  de  padronização  de  formulários,  procedimentos  e  controles  no  âmbito  das 

compras governamentais realizadas nos Campi do Ceará e da Bahia. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

padronização  dos  formulários,  procedimentos  e  controles  no  âmbito  das  compras 

governamentais em todas as Unidades da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 04 (Processo 23804.500256/2019-81) 

 

Ausência   da   aprovação   motivada   do   Termo   de   Referência   pala   autoridade competente,  

de  forma  tempestiva,  em  desconformidade  com  o  art.  9º,  II,  §1º  do Decreto nº 5.450/05. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Termos de Referência sejam devidamente aprovados motivadamente ainda no   início   do   

procedimento   licitatório,   analisados   sob   a   óptica   da   oportunidade, conveniência  e  

relevância  para  o  interesse  público.  Em  tempo,  recomendamos  uma análise  criteriosa dos  

processos  licitatórios  antes  de  enviá-los  para  homologação,  no sentido de otimizar seu controle 

interno. 

 

CONSTATAÇÃO 05 (Processo 23804.500256/2019-81) 
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Ausência de documento confirmando que a demanda está prevista no Plano Anual de Contratações 

vigente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

todos os Processos de Compras Governamentais sejam devidamente instruídos com documento  

específico  confirmando  que  a  demanda  está  prevista  no  Plano  Anual  de Contratações vigente, 

com a devida comprovação. 

 

CONSTATAÇÃO 06 (Processo 23804.500256/2019-81) 

 

Ausência  dos  documentos  que  comprovema  realização  dos  estudos  preliminares  de 

Planejamento  da  Contratação,  Análise  da  Viabilidade,  Levantamento  de  Elementos Essenciais  

e  Mapa  de  Riscos  da  Contratação,  em  desconformidade  com  a  Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 05/2017. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  

em  todas  as  contratações  de  bens  e  serviços  sejam  elaborados,  em  conjunto  por todos os 

setores competentes e antes da elaboração do Termo de Referência, os estudos preliminares de 

Planejamento da Contratação, Análise da Viabilidade, Levantamento de Elementos  Essenciais  e  

Mapa  de  Riscos  da  Contratação,  em  conformidade  com  a Instrução Normativa SEGES/MP nº 

05/2017. 

 

CONSTATAÇÃO 07 (Processo 23804.500256/2019-81) 

Ausência da autorização da autoridade competente (ordenador de despesa) para abertura do  

processo  licitatório,  de  forma  tempestiva,  ainda  no  início  do  desenvolvimento processual. 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  a  

autoridade  competente  (ordenador  de  despesas),  quando  da  autorização  para abertura  do  

procedimento  licitatório  apresente  justificativa  devidamente  motivada  e analisada  sob  a  óptica  

da  oportunidade,  conveniência  e  relevância  para  o  interesse público, de forma tempestiva, ainda 

no início do procedimento licitatório. 
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CONSTATAÇÃO 08 (Processo 23804.500256/2019-81) 

Ausência  da  necessária  consulta  aos  Cadastros  de  Empresas  Inidôneas  do  Tribunal  de Contas  

da  União  e  da  Controladoria  Geral  da  União,  anteriormente  à  homologação  da licitação, 

como pré-requisito para efetivação da mesma. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A   Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

DE CONTROLES INTERNOS NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL (PNAES) 

 
Relatório Ação Unidade 

Auditada 

Quant.  

de SAs 

Período Quant. de 

Recomendações 

Relatório de Auditoria 

Análise da adequação 

dos procedimentos de 

controles internos no 

âmbito do Plano 

Nacional de 

Assistência Estudantil 

(PNAES) 

15 Pró-Reitoria de 

Políticas 

Afirmativas e 

Estudantis 

(PROPAE) 

3 Junho e 

Julho 
10 

 

 

 

Conclusão dos trabalhos 

 

 Na análise dos controles internos mantidos pela unidade auditada, verificou-se a deficiência 

na atualização e monitoramento nas ações da assistência estudantil, na detecção da vulnerabilidade, 

na implantação de acordos de cooperação e na prevenção das situações de retenção e evasão. Outro 

ponto crítico, é a demora na implementação das funcionalidades do sistema informatizado para 

auxiliar a pró-reitoria, garantindo mais segurança e eficiência em suas ações. Destaca-se, também, a 

necessidade de desenvolver hábitos de transparência ativa. Por último, devido ao atual cenário, 

reforçamos a importância da agilidade nas ações de inclusão digital. 
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 Após os resultados do trabalho de auditoria interna, podemos concluir que os procedimentos 

administrativos analisados são parcialmente adequados. Assim, a Pró-reitoria de Políticas 

Afirmativas e Estudantis, com base nas recomendações aqui exaradas, poderá adotar medidas 

necessárias a melhoria dos seus procedimentos de controle. 

 Ressaltamos que está auditoria interna irá acompanhar e monitorar as recomendações, 

visando ampliar e melhorar os controles administrativos internos na área auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Ausência  de  revisões  e  atualizações  do  Plano  de Plano  de  Acompanhamento Permanente das 

ações da assistência estudantil. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos  

atualizações  periódicas  do  Plano  de  Acompanhamento  Permanente  das ações  da  Assistência  

Estudantil,  assim  como  monitoramento  das  ações  desenvolvidas  pelo plano.  Visando  à  

implantação  do  controle  social,  recomendamos   a   divulgação  para comunidade acadêmica das 

informações pertinentes. 

 

CONSTATAÇÃO 02 

 

Ausência de normativo aprovado contendo os critérios e metodologias de seleção dos alunos 

beneficiados dos auxílios. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

atualização do normativo,que trata doscritérios e metodologias de seleção dos  alunos  beneficiados 

pelosauxílios,  em  face  do  novo  cenário  em  que  se  encontra  a universidade e incluindo  as  

novas  necessidades estudantis;  bem  como,a  participação  e a divulgação nacomunidade 

acadêmica. 

  

CONSTATAÇÃO 03 
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Inexistência de eficaz procedimento de controle que monitore e detecte estudantes em situação de 

vulnerabilidade acadêmica, de forma  a prevenir as situações de retenção e evasão decorrentes da 

insuficiência de condições financeiras. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

seja implementada a automatização da emissão de relatórios para apoiar na detecção da 

vulnerabilidade, destacamos a necessidade da participação dos discentes no processo de  

levantamento  e  atualização  das  causas  e  consequências  dessas  situações. Recomendamos, 

também, que sejam tomadas medidas eficazes no combate à vulnerabilidade acadêmica, de forma a 

prevenir as situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. 

 

CONSTATAÇÃO 04 

 

Inexistência  de  manual  que  defina  o  fluxo  dos  processosno âmbito da PROPAE. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que  

todos  os  fluxos  sejam  elaborados  e  disponibilizados  à  comunidade acadêmica. 

 

CONSTATAÇÃO 05 

 

Necessidade de que a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativa e Estudantis, em parceria com a Diretoria 

de Tecnologia da Informação, desenvolvam um Sistema Integrado de  Gestão  de  Bolsas  no  

âmbito  da  UNILAB,  providenciando  a  implantação  de funcionalidades ainda não atendidas pelo 

sistema SAE, de modo que o sistema possa serviradequadamente  como  repositório  de  dados,  

possibilitando  o  registro  e armazenamento das análises e encaminhamentos resultantes do 

acompanhamento do desempenho  dos  alunos,  e  disponibilizando,  também,  informações  

gerenciais  para subsidiar  os  dirigentes  da  UNILAB  na  gestão  dos  programas  de  assistência 

estudantil. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos, com  

urgência, em  ratificação    ao    Relatório  2016033445/CGUe  ao Relatório  06/2017  

AUDIN/UNILAB,    a    implantação    de    todas    as    funcionalidades    do sistemaSAE, de 

modo que o sistema possa servir adequadamente como repositório de dados, possibilitando  o  

registro  e  armazenamento  das  análises  e  encaminhamentos  resultantes  do  acompanhamento    

do    desempenho    dos    alunos,    e    disponibilizando,    também,  informações gerenciais  para  

subsidiar  os  dirigentes  da  Unilab  na  gestão  dos  programas  de  assistência estudantil, evitando 

assim desperdício de recursos humanos e erros  cometidos por falta de informatização. 

 

CONSTATAÇÃO 06  

 

Ausência  de  um  efetivo  acompanhamento  acadêmico/pedagógico  de  estudantes beneficiados 

pelo PAES. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a  

elaboraçãoe  a  implementaçãode  normativo  para  o  acompanhamento acadêmicoe pedagógico, 

principalmente, no que concerne ao controle de vulnerabilidade. 

 

CONSTATAÇÃO 07  

 

Ausência  de  otimização  de  atos  e  procedimentos  administrativos  no  sentido  de viabilizar  

ações  no  âmbito  da  Cooperação  Técnica  entre  a  UNILAB  e  o  Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a fim de que os objetivos e metas 

estabelecidassejam atingidas de maneira absoluta e em tempo razoável. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos  que os 

atos  e  os procedimentos administrativos,  acerca  de  acordos  de cooperação, sejam otimizados e 

documentados. Além disso, que seja apresentada a prestação de contas, o monitoramento e a 

avaliação dos acordos realizados. Recomendamos, também, que  as  informações sejam  
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disponibilizadas  em  sítio  eletrônico e  que  seja implantada  a transparência ativa nos produtos 

resultantes destes acordos. 

 

CONSTATAÇÃO 08 

Ausência de segregação de funções durante o processo seletivo e de renovação de auxílios, 

considerando que servidores da PROPAE atua em  diversas  fases  do processo de concessão. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos 

implementar a segregação de funções no processo de análise documental e nas demais etapas, 

principalmente, nos pontos críticos. Assim, evitando que o servidor que deferiu o benefício no 

ingresso seja o mesmo que fará a  análise do  recurso eventualmente interposto  ou  a  renovação.  

Acrescentar  limitações  no  sistema  informatizado  respeitando  a segregação de funções. 

 

CONSTATAÇÃO 09  

 

Ausência de efetivas ações no âmbito do Programa de Assistência Estudantil no que diz respeito a 

“Inclusão Digital”, tendo em vista que as últimas turmas ofertadas no Plano de Inclusão Digital da 

UNILAB datam de 2016. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

seja elaborado e implantado com urgência um plano de inclusão digital. 

 

CONSTATAÇÃO 10  

Ausência  de  definição  clara  do  objetivo  e  da  sistemática  no  Edital  PROPAE    N° 01/2019, 

bem como das tarefas a serem desenvolvidas pelo bolsista. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos  que  o  

edital  seja  elaborado  de  forma  clara,  contendo  sistemática  lógica  e objetivos detalhados. 

Assim como, possua indicação das tarefas a serem desenvolvidas pelos bolsistase requisitos para 

participação. 
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CONSTATAÇÃO 11  

Verificou-se o mesmo discente inserido 2 vezes, na listagem “estudantes ativos no PAES –

MAIO/2020”,  para  auxílios  semelhantes,  por  exemplo, MXXXXX SXXXXXX (linhas 1249 e 

1250) e MXXXXCXXXXX (linhas 1420 e 1421). 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA – ANÁLISE DO CONTROLE E UTILIZAÇÃO DOS 

VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL 

 
Relatório Ação Unidade 

Auditada 

Quant.  

de SAs 

Período Quant. de 

Recomendações 

Relatório de Auditoria 

análise do controle e 

utilização dos veículos 

da frota oficial no 

âmbito da UNILAB 

16 Pró-Reitoria de 

Administração 
2 Agosto e 

Setembro  
12 

 

 

 

Conclusão dos trabalhos 

 

 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. 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

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

 

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. 

 

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. 

 

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

equipe de motoristas. 

 

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. 

 

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. 

 

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  
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendo otimização 

nos trâmites necessários para efetiva transferência da propriedade dos veículos para a UNILAB. 
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CONSTATAÇÃO 10  

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

obrigatório em atraso. 

 

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. 

 

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”. 

 

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. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Acato a manifestação 

da unidade auditada. 
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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. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Acato a manifestação 

da unidade auditada. 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA - ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA DAS RELAÇÕES 

ENTRE AS FUNDAÇÕES DE APOIO E A UNILAB 

 
Relatório Ação Unidade 

Auditada 

Quant.  

de SAs 

Período Quant. de 

Recomendações 

Relatório de 

Auditoria da 

análise da 

transparência 

das relações 

entre as 

fundações de 

apoio e a Unilab 

17 Pró-Reitoria 

de Relações 

Institucionais/ 

Pró-Reitoria 

de 

Administração 

1 Novembro  2 

 

Conclusão dos trabalhos 

 

Conclui-se que a Unilab não está cumprindo os requisitos de transparência em seus 

relacionamentos com as fundações de apoio e carece de controles administrativos que permitam a 

avaliar e publicação de resultados dos projetos oriundos dos relacionamentos com as fundações de 

apoio. 

Observa-se também que o ambiente de controle da Unilab, quando relacionado ao objeto 

deste trabalho, não é eficaz. Cumpre destacar que, conforme NBC TA 240, um ambiente de controle 

que não é eficaz pode criar oportunidades para cometimento de fraudes. 

É importante destacar que não foram constatados indícios de má-fé apuradas no decorrer do 

trabalho. 

As fragilidades de controle e as impropriedades constatadas neste trabalho podem ser 

superadas caso observadas as recomendações propostas. 
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Ademais, é importante lembrar que a auditoria interna, de acordo com a NBC TI 01, 

“compreende os exames, análises, avaliações, estruturados para a avaliação da integridade, 

adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de 

controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de risco, com vistas a assistir à 

administração da entidade no cumprimento de seus objetivos”. 

E o objetivo da auditoria interna, ainda de acordo com a NBC TI 01, “é de agregar valor ao 

resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e 

dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas 

nos relatórios”. 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Ausência  de  ampla  divulgação  dos  projetos  da  Unilab  em  parceria  com  as fundações 

de apoio. 

 

CONSTATAÇÃO 02 

 

Inexistência  de  realização  de  fiscalizações  nas  fundações  de  apoio  parceiras  da Unilab. 

 

CONSTATAÇÃO 03 

 

Inexistência  de  controles  e  rotinas  que  objetivem  avaliar  e  instruir  as fundações  de  

apoio  com  as  quais  a  Unilab  tem  relacionamento  estabelecido  a observarem os requisitos 

relativos à transparência. 

 

RECOMENDAÇÃO 01 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomenda-se que a 

Pró-reitoria de Administração elabore e promova políticas e controles administrativos, que    

proporcionem o controle, o acompanhamento e a transparência dos projetos elaborados pela Unilab 

em parceria com as fundações de apoio. 

 

RECOMENDAÇÃO 02 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomenda-se aos   

agentes   e unidades que   compõem   a   estrutura organizacional da Unilab observância às decisões 

do Consuni. 
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5 ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES 

INTERNOS, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS 

 

A cada dia é mais notória a evolução dos setores auditados acerca do estabelecimento de 

processos para consecução de suas atividades. Conforme os trabalhos realizados nas diversas áreas 

da Universidade e comparando com aqueles concretizados em exercícios anteriores, pode-se 

perceber uma evolução e maturação nos controles internos de alguns setores de Instituição.  

No entanto, embora os controles internos se apresentem eficientes em algumas unidades, 

em outras não estão devidamente adequados, devido a dificuldades operacionais, técnicas e a 

ausência de otimização da utilização dos recursos humanos existentes. Além disso, a pandemia 

acentuou os obstáculos para evolução do processo.  De forma ampla, as causas das fragilidades 

constatadas, repetem-se, como a falta de conhecimento técnico na formalização de alguns 

processos, falta de algumas rotinas consolidadas, a deficiência de servidores em diversos setores 

tendo em vista a recente implantação da Universidade, dificuldade de treinamento constante e falha 

no planejamento, ocasionando, por conseguinte, atos falhos nos controles internos dos setores 

envolvidos. 

Acerca dos processos de gerenciamento de riscos, a Universidade iniciou o levantamento 

dos riscos atrelados aos macroprocessos executados pelos setores. O levantamento dos riscos, bem 

como o mapeamento dos processos das unidades, estando alinhados com os objetivos da 

organização, permitirá geração de valor a IFES. Cabe ressaltar que se encontram em fase de 

implantação e aprimoramento. Contudo, existem áreas com o processo um pouco mais avançado e 

outros mais primários. 

Outra deficiência diagnosticada, que permanece na estrutura de controle avaliada, está 

relacionada à ausência de formalização das rotinas e atividades de controle de alguns setores, por 

meio de documento formal que estabeleça o mapeamento dos processos desenvolvidos nas 

unidades, e a sua ampla divulgação. 

Tem-se notado por parte da gestão empenho para aumentar o nível de maturação dos 

controles internos com a implementação de diversas ações, como a criação de novos setores e 

realocação de servidores com intuito de focar em áreas críticas. Com fundamento nos trabalhos 
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desenvolvidos pela Auditoria Interna, a gestão tem buscado se sensibilizar com as recomendações e 

orientações ofertadas por este setor. Quando estas se mostram mais difíceis de serem observadas, o 

auditado, em regra, procura explicitar as dificuldades de forma a encontrar uma solução que atenda 

a recomendação, ou quando impossível, que pelo menos minimize as fragilidades identificadas. 

Por fim, nota-se que as unidades estão engajadas para melhorar os controles internos desta 

universidade, porém eles ainda necessitam ser mais aprimorados para que sejam efetivamente 

capazes de mitigar os riscos e evitar que novas falhas ocorram. 

 

6 PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE 

 

A Unidade de Auditoria Interna da UNILAB ainda não possui formalizado um Programa de 

Gestão de Melhoria da Qualidade (PGMQ), porém, já contempla nos últimos exercícios ações que 

buscam o fortalecimento da Audin, buscando a melhoria da qualidade da atividade de auditoria 

interna governamental. 

 O PGMQ encontra-se no Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental aprovado pela Instrução Normativa nº 3, de 9 de junho de 2017. 
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7 QUANTIFICAÇÃO E REGISTRO DOS RESULTADOS E BENEFÍCIOS DA 

ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 

A sistemática de quantificação e registro dos resultados e benefícios da atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal é regida pela Instrução Normativa 

CGU n° 10, de 28 de abril de 2020.  

Os benefícios podem ser entendidos como impactos positivos observados na gestão pública 

a partir da implementação, por parte dos gestores públicos, de orientações e/ou recomendações 

provenientes das atividades de auditoria interna, sendo, portanto, resultantes do trabalho conjunto 

da UAIG e da gestão, de acordo com a IN n° 10/2020. 

Segundo o normativo, os benefícios podem ser classificados como financeiros ou não 

financeiros. Os financeiros relacionam-se à prevenção ou à recuperação de prejuízos ao erário, que 

possam ser representados monetariamente. Por outro lado, os não financeiros são os que 

demonstram impacto positivo na gestão de forma estruturante, como a melhoria em eficácia, 

eficiência, legalidade ou efetividade dos processos avaliados. 

Por meio de planilhas e gráficos foi realizada uma ação de contabilização de benefícios e 

resultados. Para validação dos benefícios, implementou-se a análise de risco e capacidade 

operacional. Dessa forma, a quantificação, análise e avaliação foi feita pelo auditor interno. Em 

contrapartida a validação foi realizada pela chefia de auditoria interna, respeitando o princípio da 

segregação de funções, conforme preconiza a norma. 

No trabalho de monitoramento das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, não 

foram detectados benefícios financeiros passíveis de serem quantificados, com base na referida 

instrução normativa. 

Quanto aos benefícios não financeiros, foram efetivados 66, conforme tabela abaixo: 
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Dimensão Repercussão Quantidade 

Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos Tático 52 

Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos Estratégico 8 

Missão, Valores e/ou Resultados Tático 1 

Missão, Valores e/ou Resultados Estratégico 5 

 

Os benefícios relativos à dimensão “Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos” são 

aqueles que afetam processos de apoio ou gerenciais da organização, enquanto aqueles relativos à 

dimensão “Missão, Visão e/ou Resultado” afetam os processos finalísticos.  

Em relação à repercussão, os benefícios na esfera tático/operacional dizem respeito às 

atividades internas e/ou operacionais da unidade examinada, os benefícios estratégicos são aqueles 

cujas providências relacionam-se com a alta administração da Universidade; por sua vez, os 

benefícios transversais são aqueles que de alguma forma ultrapassam o âmbito da própria unidade 

auditada. 

Observa-se, no gráfico a seguir, a distribuição percentual de recomendações atendidas por 

unidade auditada.  

 

 

Para exemplificar a metodologia de cálculo aplicada, utiliza-se como exemplo a unidade 

auditada Diretoria de São Francisco do Conde (SFC) que possuía dezesseis (16) recomendações 

pendentes de implementação. Ao ser realizada a contabilização, foi constatado que quatorze (14) 

recomendações foram atendidas, desta forma SFC possui taxa de 87,50% de atendimento nas 

recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O ano de 2020 foi um ano bem peculiar com diversas mudanças na sociedade ocasionadas 

pela pandemia devido ao vírus COVID-19. Além disso, no âmbito interno, ocorreram alterações da 

gestão na reitoria e no corpo técnico da unidade de auditoria interna. 

No entanto, mesmo com todas as adversidades apresentadas, o PAINT 2020 foi concluído 

com sucesso e as atividades de auditoria realizadas com eficiência. 

Considera-se, portanto, que a auditoria interna cumpriu devidamente suas competências 

regimentais no ano de 2020, assistindo à organização na consecução de seus objetivos 

institucionais, propondo melhorias nos controles internos administrativos e elaborando soluções 

mitigadoras dos riscos identificados. Assim, contribuiu-se de forma independente, objetiva e 

disciplinada com o processo de governança da UNILAB. 

Ressalta-se que as auditorias realizadas buscaram fornecer informações aos gestores para o 

fortalecimento dos procedimentos legais e operacionais, bem como otimização de seus controles 

internos. 

Por fim, destaca-se que a Auditoria Interna deve ser 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. Dessa forma, a aproximação da Auditoria Interna com as áreas estratégicas, táticas e 

operacionais de diversos setores da Universidade, vem desempenhando mais ativamente o papel de 

assessoramento e tem viabilizado a otimização dos controles internos e o aprimoramento da gestão. 

 

Fortaleza, 31 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

Maira Cristina Amorim 

Chefe da Auditoria Interna 
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