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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PROCESSO Nº 23282.008572/2021-56

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO Nº 2021.6

Ação nº 04 - PAINT 2021

EXERCÍCIO: 2021

 

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Avaliação da regularidade no controle e execução da folha de pagamento.

 

POR QUE ESSE TRABALHO FOI REALIZADO?

O trabalho foi realizado em obediência ao Plano Anual de Auditoria de 2021, Ação ID 04/2021.

 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN?

Constatou-se que os controles e a execução da folha de pagamentos são parcialmente adequados, sendo
apresentadas no relatório as incoerências constatadas.

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AUDIN - Auditoria Interna

PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna

SGP - Superintendência de Gestão de Pessoas

DDP - Divisão de Desenvolvimento de Pessoal

DAP - Divisão de Administração de Pessoal

SEBEN - Seção de Planejamento e Bene�cios

SEPAG - Seção de Gerenciamento da Folha de Pagamento

SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Pessoal

UNILAB -  Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

1. INTRODUÇÃO

Versa este relatório sobre a auditoria de avaliação da regularidade no controle e execução da folha
de pagamento, conforme previsão no Plano Anual de Auditoria de 2021.

Conforme ORDEM DE SERVIÇO (OS) Nº 7/2021/AI-UNILAB, a equipe designada para realizar a
auditoria foi composta por 01(um) auditor.

Os controles e a execução da folha de pagamentos são realizados pela Superintendência de Gestão
de Pessoas (SGP). Entre outras a�vidades, a SGP realiza a�vidades referentes a cadastro, admissão,
desenvolvimento, bene�cios, desligamentos, movimentações, acompanhamento de folha de pagamento, além de
capacitação, avaliação de desempenho, progressões, licenças, afastamentos, segurança e qualidade de vida dos
servidores da Unilab.

Destaca-se que nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 



31/08/2021 SEI/UNILAB - 0329955 - Relatório de Auditoria

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=377291&infra_sist… 2/7

Nesta ação foram realizadas análises dos seguintes �pos de processos: I) concessão  e prestação de
contas do auxílio saúde; II) concessão de incen�vo à qualificação; e III) concessão da gra�ficação por encargo de
curso ou concurso.

CONCESSÃO DE AUXÍLIO SAÚDE

Os exames foram realizados por amostragem sistemá�ca, correspondente a vinte por cento dos
processos das concessões de auxílio saúde realizadas no ano de 2020. A tabela 01 demonstra a relação dos
beneficiários (nº Siape) e o processo Sei relacionado.

Tabela 01 - Concessão de auxílio saúde
Nº Siape Nº Processo (Sei) Relacionado

2325626 23282.510997/2019-14

2334044 23282.509941/2019-17

2321124 23282.401096/2020-68

3159882 23282.403815/2020-85

1752636 23282.403914/2020-67

1014587 23282.405090/2020-60

3051900 23282.405532/2020-78

3009680 23804.401018/2020-27

1015750 23282.407700/2020-60

2164390 23282.409131/2020-97

2382075 23804.401178/2020-76

2727691 23282.411154/2020-61

3210319 23282.412050/2020-74
Fonte: elaboração própria 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXÍLIO SAÚDE

Os exames foram realizados por amostragem sistemá�ca, correspondente a dez por cento dos
processos das prestação de contas de auxílio saúde realizadas no ano de 2019. A tabela 02 demonstra a relação dos
beneficiários (nº Siape) e o processo Sei relacionado.

Tabela 02 - Prestação de contas de auxílio saúde
Nº Siape Nº Processo (Sei) relacionado

2195225 23282.404470/2020-87

1703209 23282.404550/2020-32

2180457 23282.406632/2020-11

2417165 23282.405230/2020-08

1960486 23282.404480/2020-12

1923550 23282.404520/2020-26

1876166 23282.404414/2020-42

2863586 23282.404613/2020-51

1057341 23282.404696/2020-88

3051900 23282.404460/2020-41

2157343 23282.405386/2020-81

2215754 23282.403031/2020-57

1312832 23282.409302/2020-88

2350394 23282.404876/2020-60

2354073 23282.405229/2020-75

1241864 23282.403423/2020-16

2320998 23282.404425/2020-22

1579058 23282.404447/2020-92
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1103913 23282.404853/2020-55

1984307 23282.405131/2020-18

1579083 23282.405227/2020-86

1550695 23282.404996/2020-67

2261344 23282.404499/2020-69

1904652 23282.405315/2020-88

2281587 23282.405451/2020-78

2164270 23282.405022/2020-09

2059526 23282.405182/2020-40

1052590 23282.404586/2020-16

2180355 23282.404544/2020-85

2333389 23282.410877/2020-43

2995109 23282.404680/2020-75

2219967 23282.409123/2020-41

2228211 23282.402393/2020-21

2219672 23282.409077/2020-80

2170298 23282.505596/2019-34

1955381 23282.409171/2020-39

2220139 23282.406172/2020-21

3054934 23282.404629/2020-63

1991140 23804.400625/2020-70

1845293 23282.404659/2020-70

1336480 23282.404667/2020-16

1963917 23282.405611/2020-89
Fonte: elaboração própria 
 

CONCESSÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

Os exames foram realizados por amostragem sistemá�ca, correspondente a vinte por cento dos
processos de concessão de incen�vo à qualificação. Devido ao contexto proporcionado pela pandemia, optou-se
em realizar análises nos processos disponibilizados por meio do Sei. A tabela 03 demonstra a relação dos
beneficiários (nº Siape) e o processo Sei relacionado.

Tabela 03 - incen�vo à qualificação
Nº Siape Nº Processo (Sei) relacionado

1090449 23282.500786/2019-65

1696481 23282.500075/2019-91

1876201 23804.401306/2020-81

1947579 23282.502111/2019-51

2144663 23282.502140/2019-12

2160333 23804.400383/2020-14

2164388 23282.402754/2020-39

2180506 23282.413196/2020-37

2211290 23282.002948/2021-19

2231960 23804.500357/2019-51

2281619 23282.510908/2019-21

3210156 23282.412126/2020-61

3210249 23282.412030/2020-01

3210319 23282.412689/2020-50

3214759 23282.413346/2020-11
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Fonte: elaboração própria
 

CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS E DE CURSO E CONCURSO

Os exames foram realizados em todos os processos de gra�ficação por encargos de curso e concurso
realizados nos anos de 2019 e 2020, a saber: 23282.500635/2019-15; 23804.500112/2019-24;
23282.503128/2019-25; 23282.504621/2019-62; 23804.500772/2019-13; 23282.507518/2019-74; e
23282.508768/2019-21.

 

 

2. RESULTADO DOS EXAMES

 

2.1. CONSTATAÇÃO 01: Ausência de Manuais ou Instruções que padronizem e formalizem os
procedimentos realizados pelos agentes atuantes na Superintendência de Gestão de Pessoas.

Não foram iden�ficados manuais que padronizem e formalizem, entre outros: as ro�nas
administra�vos; responsabilidades de agentes; prazos.

 

2.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA
Na página da SGP constam normas e procedimentos per�nentes em funcionamento, onde constam ro�nas e
responsabilidades de unidades da SGP, conforme o caso, inclusive com prazos, no que couber. Há também uma
"fila" de normas a serem ainda editadas e publicizadas, que serão feitas de acordo com a capacidade de
produção desta unidade.

 

2.1.2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

De fato na página da SGP constam as normas e procedimentos per�nentes aos serviços prestados.
No entanto, tais normas e procedimentos orientam o servidor demandante de serviços da SGP. 

Cabe destacar que a SGP cumpre com excelência o fornecimento de informações para orientar o
servidor demandante. Além de publicar as normas em sua página, a SGP disponibiliza a base de conhecimento de
acordo com o �po de processo e divulga com clareza vídeos explica�vos ao público alvo de seus serviços. Nesse
aspecto, em nossa opinião, a SGP pode ser referência às demais unidades administra�vas da Unilab.

Dito isso, a constatação se refere aos manuais ou instruções que orientem o servidor lotado na SGP
ou aquele que vier atuar na unidade.

 

2.1.3. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Superintendência de Gestão de Pessoas a elaboração de manuais de ro�nas
capazes de orientar, padronizar e formalizar os procedimentos realizados pelas subunidades e agentes atuantes na
SGP.

 

2.2. CONSTATAÇÃO 02: Insuficiência na regulamentação interna da Gra�ficação por Encargo de Curso e
Concurso (Gecc).

Não foram iden�ficadas regulamentações internas capazes de estabelecer, entre outros: i) as
unidades organizacionais responsáveis pelas a�vidades em cursos de aperfeiçoamento, treinamento, seleção de
alunos e concursos públicos para servidores; II) as a�vidades exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo do
servidor; III) Observância de que a gra�ficação não será devida pela realização de treinamentos em serviço ou por
eventos de disseminação de conteúdos rela�vos às competências das unidades organizacionais; IV) Controle para
que as horas das a�vidades que fazem jus à Gra�ficação por Encargo de Curso ou Concurso não ultrapassem 120
anuais.

 

2.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A DAP, subunidade vinculada à SGP, informou que:
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Entendemos que, apesar do processo de análise documental para fins de pagamento de GECC, bem como a
efetuação do pagamento em si serem efetuados pela Seção de Pagamento; ao falarmos das a�vidades que
antecedem esse procedimentos são realizadas por inúmeras outras unidades da Universidade (Ins�tutos,
Diretorias, Proinst, DDP), a depender da natureza da a�vidades. Acreditamos assim que, qualquer
regulamentação no sen�do do que foi colocado pela Auditoria seria possível apenas se emi�da por instâncias
maiores da Ins�tuição.

 

2.2.2. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se à Superintendência de Gestão de Pessoas a elaboração de norma�vo interno que
regule a execução dos processos rela�vos à gra�ficação por encargo de curso e concursos.

 

2.2.3. CONSTATAÇÃO 03: Realização de despesa (fato gerador) sem prévio empenho.

As capacitações foram realizadas e, posteriormente, foi realizada a solicitação de dotação
orçamentária, empenho e pagamento. Segundo a Lei 4.320/1964, as etapas da execução da despesa são:
I)empenho; II) liquidação; e III) pagamento.

Os processos analisados se iniciaram sem previsão orçamentária. No entanto, o evento é executado
e a despesa é realizada mesmo sem a comprovação de que existe dotação orçamentária e empenho para cumpri-
la, as quais apenas são inseridas nos processos após a tomada dos serviços pela universidade, ou seja, após a etapa
de liquidação.

Evidências da constatação no Processo Sei 23282.504621/2019-62:

I) Despacho PROINTER 0040232 de 03/09/2019 com solicitação de pagamento de GECC. 

II) Despacho SEPAG 56741 de 16/10/2019 com solicitação de dotação orçamentária;

III) Despacho COOR 0059928 de 23/10/2019 consta a dotação orçamentária;

IV) Sei 0062498 com nota de empenho emi�da em 30/10/2019;

V) Despacho SEPAG 73493 de 27/11/2019 com confirmação de pagamento.

Evidências da constatação no Processo Sei 23804.500112/2019-24:

I) Sei DCM 0032611de 06/08/2019 com formulário de solicitação de pagamento;

II) Declaração 0032621 de 07/03/2019 que os serviços foram prestados;

III) Despacho SEPAG 0040285 de 03/09/2019 com solicitação de empenho;

IV) Sei 041529 com nota de empenho emi�da em 04/09/2019;

V) Despacho SEPAG 0055424 de 10/10/2019 com confirmação de pagamento.

Os processos seguem as etapas previstas no fluxograma u�lizado pela SGP. A par�r do fluxo observa-
se que a etapa em que ocorre o fato gerador da despesa (liquidação) é prévia ao momento do empenho.

Imagem 01 - Fluxograma da gra�ficação por encargo de curso e concurso
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Fonte: fluxograma disponibilizado pela Superintendência de Gestão de pessoas 
 

2.2.4. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

A DAP, subunidade vinculada à SGP, informou que:
Ressaltamos a complexidade dos processos de GECC que envolvem várias unidades da Universidade, a começar
pelo efe�vo desempenho das a�vidades (podendo o processo par�r de diferentes unidades)  até a efe�vação
do pagamento. Ao serem encaminhados e  deferidos para pagamentos junto à SEPAG sem dotação e empenho,
estes são providenciados para que o processo esteja habilitado para pagamento.

 

2.2.5. RECOMENDAÇÕES

I) Recomenda-se a Superintendência de Gestão de Pessoas adequar o fluxo processual da
gra�ficação por encargo de curso e concurso de modo a cumprir as etapas da despesa, conforme determina a Lei
nº 4.320/1964;

II) Recomenda-se a Pró-reitoria de Administração a não realizar o empenho da despesa após a
liquidação (fato gerador) da despesa e a garan�r o cumprimento das etapas da despesa, conforme determina a Lei
nº 4.320/1964;

III) Recomenda-se a Pró-reitoria de Planejamento a não realizar a dotação orçamentária após a
liquidação (fato gerador) da despesa e a garan�r o cumprimento das etapas da despesa, conforme determina a Lei
nº 4.320/1964.

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria realizou a avaliação da regularidade no
controle e execução da folha de pagamento.

No que se refere aos controles inerente aos processos de solicitação e de prestação de contas de
auxílio saúde e aos processos de incen�vo à qualificação, constatou-se que a Superintendência de Gestão de
Pessoas executa os procedimentos adequadamente, realizando orientações e correções necessárias a fim de
adequar os processos aos norma�vos aplicáveis.
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No que concerne aos processos de Gra�ficação por encargos de curso e concurso, foram
iden�ficadas algumas inconformidades.

Entre as principais incoerências iden�ficadas, destacam-se: 

I) insuficiência na regulamentação interna referente à Gra�ficação por Encargo de Curso e Concurso
(Gecc); 

II) realização de despesa (fato gerador) sem prévio empenho.

É importante lembrar que a auditoria interna 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
assis�r à administração da en�dade no cumprimento de seus obje�vos.

A Auditoria Interna tem como obje�vo 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.

Por fim, a UAIG agradece a disponibilidade da Superintendência de Gestão de Pessoas e informamos
que as recomendações emanadas por esta unidade de auditoria interna serão monitoradas através do sistema e-
Aud.

É o relatório.

 

 

Redenção (CE), Brasil.

 

MARCONDES CHAVES DE SOUZA 
Auditor

 

Documento assinado eletronicamente por MARCONDES CHAVES DE SOUZA, AUDITOR(A), em 31/08/2021, às
16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0329955 e o código CRC A4D58B61.

Referência: Processo nº 23282.008572/2021-56 SEI nº 0329955

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

