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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 02/09/2021 | Edição: 167 | Seção: 1 | Página: 160

Órgão: Controladoria-Geral da União/Secretaria Federal de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 27 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e sobre o

parecer sobre a prestação de contas da entidade das unidades

de auditoria interna governamental sujeitas à supervisão

técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

Federal.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso de suas atribuições e considerando o

disposto no art. 22, inciso I e § 5º, e no art. 24, inciso IX, da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no art.

15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro 2000, combinado com o art. 26, inciso I, do Regimento Interno da

Controladoria-Geral da União, aprovado pela Portaria nº 3.553, de 12 novembro de 2019, resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece a sistemática para planejamento, execução e

apresentação de resultados das atividades das unidades de auditoria interna governamental sujeitas à

supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, mediante:

I - elaboração, comunicação e aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT);

II - elaboração, comunicação e divulgação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

(RAINT);

III - elaboração e divulgação do parecer sobre a prestação de contas anual da entidade previsto

no § 6º do Art. 15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000.

Parágrafo único. O disposto no Inciso III é aplicável apenas às unidades de auditoria interna

singulares da Administração Indireta do Poder Executivo Federal.

Art. 2º Para efeitos desta instrução normativa, considera-se:

I - unidades de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal sujeitas a

supervisão técnica:

a) as secretarias de Controle Interno da Presidência da República, do Ministério das Relações

Exteriores, do Ministério da Defesa, da Advocacia-Geral da União, e as respectivas unidades setoriais;

b) as unidades de auditoria interna singulares (Audin) dos órgãos e entidades da Administração

Pública Federal Direta e Indireta.

II - unidades de supervisão técnica da atividade de auditoria interna governamental do Poder

Executivo Federal:

a) a Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da SFC e das Controladorias Regionais da

União nos Estados;

b) as secretarias de Controle Interno da Presidência da República, do Ministério das Relações

Exteriores, do Ministério da Defesa e da Advocacia-Geral da União e respectivas unidades setoriais.

Parágrafo único. Por força do §1º do artigo 6º da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de

2021, aplicam-se à unidade de auditoria interna do Banco Central do Brasil as mesmas disposições

relativas às UAIG relacionadas no artigo 2º, I, "a" desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO II

DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
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Art. 3º O PAINT deve ser elaborado com a finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem

realizados no período objeto do plano, devendo considerar:

I - o planejamento estratégico e as expectativas da alta administração da unidade auditada e

demais partes interessadas;

II - os riscos significativos a que a unidade auditada está exposta e os seus processos de

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos;

III - a complexidade do negócio, a estrutura e outros fatores da unidade auditada;

IV - a estrutura e os recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis na unidade de

auditoria interna governamental.

Art. 4º O PAINT deve estabelecer uma previsão realista das atividades a serem realizadas no

período, contendo, no mínimo:

I - relação dos serviços de auditoria a serem realizados pela UAIG, com informações sobre: (a) o

tipo de serviço (avaliação, consultoria ou apuração); (b) o objeto; (c) o objetivo; (d) datas previstas de início e

conclusão; (e) carga horária prevista; e (f) a origem da demanda;

II - previsão de alocação da força de trabalho, nas seguintes categorias: (a) serviços de auditoria;

(b) capacitação; (c) monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não

implementadas; (d) gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental; (e)

levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo; (f) gestão interna; e (g)

demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT.

§ 1º A informação sobre a origem da demanda deve considerar as seguintes situações:

obrigação normativa; seleção baseada em riscos; solicitação da alta administração; solicitação de órgãos

de controle interno ou externo; e, outras situações, com as devidas justificativas para a sua seleção.

§ 2º A alocação de horas para atividades de capacitação deve considerar o quantitativo mínimo

de 40 horas anuais para cada auditor, incluído o titular da unidade, em treinamentos, cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu e eventos compatíveis com a atividade de auditoria, ao universo de auditoria

da UAIG e às competências requeridas dos auditores.

Art. 5º A proposta de PAINT deve ser encaminhada à respectiva unidade de supervisão técnica

até o último dia útil do mês de novembro do exercício anterior ao de sua execução.

Parágrafo Único. A apreciação pela unidade de supervisão técnica tem como objetivo

harmonizar o planejamento, racionalizar a utilização de recursos e evitar a sobreposição de trabalhos entre

a UAIG e a unidade de supervisão técnica com competência concorrente.

Art. 6º As unidades de supervisão técnica devem se manifestar sobre as propostas de PAINT no

prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar de seu recebimento.

§ 1º A ausência de manifestação formal no prazo estipulado no caput não impede a adoção das

providências necessárias à aprovação interna do PAINT por parte das unidades supervisionadas.

§ 2º A impossibilidade de atendimento às recomendações emitidas pelas unidades de

supervisão técnica sobre o PAINT deve ser justificada por ocasião de seu encaminhamento definitivo pela

UAIG.

Art. 7º O PAINT deve ser aprovado pelo conselho de administração ou instância equivalente do

órgão ou entidade, ou, na ausência desse, por seu dirigente máximo, antes do início do exercício a que se

refere.

§ 1º Mudanças no PAINT aprovado que o impactem significativamente devem ser apreciadas

pelo conselho de administração ou instância equivalente ou, na ausência desse, pelo dirigente máximo do

respectivo órgão ou entidade.

§ 2º As mudanças referidas no § 1º deverão ser comunicadas à unidade de supervisão técnica

em até 30 dias após sua aprovação.

Art. 8º O PAINT aprovado deve ser encaminhado à respectiva unidade de supervisão técnica até

o último dia útil do mês de fevereiro do ano a que se refere.
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Art. 9º As UAIG devem dar publicidade do PAINT no prazo de 30 dias após a aprovação,

ressalvadas as informações sigilosas previstas em lei.

CAPÍTULO III

DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

Art. 10 As informações sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos

trabalhos de auditoria devem ser apresentadas no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

(RAINT).

Art. 11 O conteúdo do RAINT deve abordar, no mínimo:

I - quadro demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINT;

II - posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionando

aqueles finalizados, não concluídos, não realizados e realizados sem previsão no PAINT;

III - descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria;

IV - quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefícios

não financeiros auferidos em decorrência da atuação da UAIG ao longo do exercício, conforme as

disposições da Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020, da CGU;

V - informe sobre os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ.

Art. 12 As UAIG devem comunicar o RAINT ao Conselho de Administração ou instância

equivalente, ou na sua ausência, ao dirigente máximo do órgão ou da entidade.

Art. 13 As UAIG devem encaminhar o RAINT à respectiva unidade de supervisão técnica até o

último dia útil do mês de março do exercício seguinte ao qual se refere.

Art. 14 O RAINT deve ser publicado na página do órgão ou da entidade na internet até o último

dia útil do mês de março do exercício seguinte ao qual se refere, ressalvadas as informações sigilosas

previstas em lei.

CAPÍTULO IV

DO PARECER DA AUDITORIA INTERNA

Art. 15 As unidades de auditoria interna singulares da Administração Indireta do Poder Executivo

Federal emitirão parecer sobre a prestação de contas anual da entidade.

Art. 16 O parecer deve expressar opinião geral, com base nos trabalhos de auditorias individuais

previstos e executados no âmbito do PAINT, sobre a adequação dos processos de governança, gestão de

riscos e controles internos instituídos pela entidade para fornecer segurança razoável quanto:

I - à aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria;

II - à conformidade legal dos atos administrativos;

III - ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras;

IV - ao atingimento dos objetivos operacionais.

§ 1º O parecer pode incluir informações de trabalhos de outros provedores de avaliação para

tratar dos tópicos contidos nesses incisos.

§ 2º Se a unidade de auditoria interna não puder se manifestar sobre algum dos incisos deste

artigo, ela deverá registrar no parecer a negativa de opinião justificada.

§ 3º A opinião a que se refere o presente artigo será emitida em conformidade com as

disposições específicas constantes do Referencial Técnico de Auditoria Interna Governamental do Poder

Executivo Federal, aprovado pela IN SFC nº 3, de 9 de junho de 2017.

Art. 17 O parecer deve ser publicado na página da entidade na internet juntamente com o

relatório de gestão do exercício ao qual se refere.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

UNIFESSPA
Realce

UNIFESSPA
Realce
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Art. 18 O encaminhamento do PAINT e do RAINT será realizado pela UAIG na forma e meio

estabelecido pelo respectivo órgão de supervisão técnica.

Art. 19 As UAIG deverão disponibilizar à respectiva unidade de supervisão técnica, sempre que

solicitado, informações detalhadas sobre a execução do PAINT e sobre os resultados reportados no RAINT.

§ 1º As informações previstas no caput incluem, entre outras, justificativas para a não execução

de trabalhos previstos no PAINT; justificativas para a inclusão de trabalhos não previstos no PAINT; os

relatórios de auditoria concluídos e respectivos papéis de trabalho; recomendações de auditoria

implementadas, em implementação ou não implementadas; e, detalhamento dos benefícios financeiros ou

não financeiros reportados no RAINT.

§ 2º O disposto neste artigo se aplica somente às UAIG relacionadas no artigo 2º, I, "b" desta

Instrução Normativa.

Art. 20 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Federal de Controle Interno da

Controladoria-Geral da União.

Art. 21 Revoga-se a Instrução Normativa SFC nº 9, de 9 de outubro de 2018.

Art. 22 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO CARLOS BEZERRA LEONEL

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Unidade de Auditoria Interna - Audin, criada para adicionar valor e melhorar as 

operações da Unifesspa, é o órgão técnico que realiza atividade independente e objetiva de 

avaliação e de consultoria, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada 

para avaliar e aprimorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e 

dos controles internos da Instituição (Art. 2° do Regimento Interno da Audin, aprovado por 

meio da Resolução n° 106-Consun de 17 de agosto de 2021, o qual está alinhado com as 

disposições contidas na Instrução Normativa nº 3 da CGU, de 09 de junho de 2017 – Referencia l 

Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal). A 

Audin é vinculada ao Conselho Universitário (Consun) da Unifesspa, conforme estabelece o 

Art. 15. §3º do Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000, com redação dada pelo Decreto 

nº 4.304, de 25 de outubro de 2002. 

A Unidade de Auditoria Interna (Audin), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará (Unifesspa), teve a sua criação prevista através do Estatuto pró-tempore aprovado por 

meio da Resolução n° 003-Consun, de 04 de abril de 2014 e pela Estrutura Organizacional pró-

tempore aprovada pela resolução nº 011-Consun, de 24 de junho de 2015. No final do exercício 

de 2015 ocorreu a nomeação da servidora Júlia Silva de Paulo (Portaria n.º 1216/2015 – 

Publicada no D.O.U. nº 243, Pág. 42, Seção 2 de 21/12/2015) para o cargo de Auditora Geral a 

partir do dia 18 de dezembro de 2015.  

No decorrer do exercício de 2021 a Audin buscou executar suas atividades baseadas nas 

ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) 2021, aprovado por meio da 

Resolução nº 056/2020-Consad. 

Dentre as principais ações realizadas, destacam-se: a) atualização do Regimento Interno 

da Unidade de Auditoria Interna (Processo nº 23479.006393/2021-87); b) monitoramento das 

recomendações expedidas pela Unidade de Auditoria Interna; c) elaboração do Programa de 

Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ (Processo nº 23479.020779/2021-00); d) elaboração 

do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – Raint/2020 – Processo nº 

23479.004447/2021-70; e) elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – Paint/2022 – 

Processo nº 23479.020484/2021-25; f) acompanhamento do cumprimento das 

recomendações/diligências expedidas pela Controladoria Geral da União-CGU (demandas 

enviada via e-mails / Processos nº.s: 23479.005974/2021-00; 23479.005961/2021-22 e 

23479.010641/2021-94); g) acompanhamento do registro de esclarecimentos junto ao sistema 

e-Pessoal do TCU (23479.006760/2021-42); h) acompanhamento do atendimento das 
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demandas enviadas pelo TCU, via “sistema conecta” (Processos diversos, vide detalhamentos 

constantes no Quadro 05); i) capacitações realizadas. 

Cabe destacar que a Auditoria Interna atua, preventivamente, como parte da estratégia 

para acompanhar os atos de gestão com o intuito de manter o acompanhamento contínuo e 

sistemático dos principais atos praticados pelos gestores da Unifesspa. Nessa frente de atuação, 

são executadas auditorias de acompanhamento, que são importantes instrumentos de interação 

com os gestores para agregar valor à gestão, prevenir desvios ou evitar a má aplicação de 

recursos públicos, atuando de forma preventiva, de modo a permitir aos gestores a possibilidade 

de elaborar plano de ação para mitigar os riscos de possíveis impropriedades. 

Ressalta-se que não foi possível executar todas as ações planejadas para o exercício, 

fato que se deve, principalmente, a insuficiência de servidores necessários para a execução dos 

trabalhos de auditoria. 

 

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA  

 

A estrutura organizacional da Auditoria Interna está elencada na Resolução de nº 

077/2019 do Consun/Unifesspa, aprovada pelo Conselho Universitário (Consun) em 05 de 

dezembro de 2019, bem como é descrita no Regimento Interno da Unidadede Auditoria Interna, 

aprovado pela Resolução nº 106/2021 do Consun em 17 de agosto de 2021. 

Conforme estabelecido nos artigos 3º e 9º do Regimento Interno da Unidade de 

Auditoria Interna da Unifesspa, a Audin é vinculada ao Conselho Universitário (Consun) e se 

organiza, administrativa e funcionalmente, da seguinte forma: I- Coordenação Geral (Titular da 

Unidade de Auditoria Interna); II- Secretaria Administrativa; III- Coordenadoria de Controle e 

Acompanhamento; IV- Departamento de Apoio Administrativo; V- Departamento Técnico de 

Auditagem. 

Ressalta-se que o quadro atual de servidores da Audin ainda não está composto de 

acordo com a estrutura organizacional descrita na Resolução 077/2019-Consun, sendo 

insuficiente para a realização de trabalhos efetivos de auditoria. Para se ter expressivos 

resultados dos trabalhos de auditoria interna, exige-se uma equipe multidisciplinar com 

conhecimentos e especialidades diversificadas. O corpo técnico funcional da Audin, no decorrer 

do exercício de 2021, foi composto por 02 (dois) servidores, havendo um déficit de no mínimo 

03 (três) servidores para assumir as demandas do Departamento Técnico de Auditagem, do 

Departamento de Apoio Administrativo, bem como da Secrataria Administrativa. 
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2.1. Organograma 

 

 

Figura 1 –Organograma/Audin 

Fonte: Resolução n.º 077/2019-Consun 

 

2.2. Dirigente da Unidade e Subunidades 
 

Quadro 1 -  Identificação da Unidade e seus Gestores  

Nome / Sigla da 

Unidade/Subunidade: 
Auditoria Interna – Audin. 

Nome  JÚLIA SILVA DE PAULO CPF ***.596.832 - ** 

E-mail Institucional juliapaulo@unifesspa.edu.br 

Identificação da natureza da responsabilidade 

Nome do cargo ou função 

exercida 
Cargo: Assistente em Administração / Função: Auditora Geral 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e 

número 

Data da 

publicação no 

DOU  

Nome e 

número 

Data da 

publicação no 

DOU 

Inicial Final 

Portaria 

1216/2015 
21.12.2015   01.01.2021 31.12.2021 

 

Nome  HENRIQUE SILVA DE SOUZA CPF ***.403.452 - ** 

E-mail Institucional henriquesilva@unifesspa.edu.br 

Identificação da natureza da responsabilidade 

Auditoria 

Interna 

Administrativa 

Coordenadoria de 

Controle e 

 

Departamento 

de Apoio 

 

Técnico de 

Auditagem 
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Nome do cargo ou função 

exercida 

Cargo: Assistente em Administração / Função: Coordenador de 

Controle e Acompanhamento 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e 

número 

Data da 

publicação no 

DOU  

Nome e 

número 

Data da 

publicação no 

DOU 

Inicial Final 

Portaria nº 

0595/2020 

23/03/2020   
01.01.2021 31.12.2021 

Fonte: Audin / DOU 

3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA  

 

3.1. Quadro Demonstrativo da Alocação da força de trabalho / Posição sobre a execução dos 

serviços de auditoria (finalizados, não concluídos, não realizados e realizados sem previsão no 

Paint) – Art. 11, I e II da IN 05/2021-CGU/SFCI. 

 

As ações e descrições contidas no quadro abaixo, constam no Plano Anual de Auditor ia 

Interna (Paint/2021), objeto do Processo nº 23479.017356/2020-13. Em atendimento ao Art. 

11, incisos I e II da Instrução Normativa nº 05/2021-CGU/SFCI, buscamos apresentar neste 

quadro o demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do 

Paint/2021, bem como a situação/posição (finalizados, não concluídos e não realizados) das 

ações e serviços de auditoria previstos: 

 

Quadro 2 - Trabalhos de Auditoria Interna Realizados em 2021  

Nº 

PAINT/2021 

Processo/Documento N.º Descrição Situação / 

Posição 

Alocação 

h/h 

1.1 23479.004447/2021-70 Elaborar e consolidar o RAINT do exercício  

de 2020, objetivando o cumprimento da IN 

09/2018-CGU. 

 

Finalizado 

 

80/1 

1.2 23479.020484/2021-25 Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna 

– PAINT, do exercício de 2022, objetivando 

o cumprimento da IN 05/2021-CGU. 

 

Finalizado 

 

80/1 

1.3 Memorando Eletrônico nº 6/2021-AUDIN- 

RAA/2020 enviado para a SEPLAN/DINFI, 

em 08/02/2021 – Protocolo nº: 

23479.002095/2021-18 

 

Elaborar itens do Relatório de Gestão 

referente à atuação da Unidade de Auditoria 

Interna, atinentes ao exercício, conforme 

norma específica (Decisão Normativa e 

Portaria a serem expedidas pelo TCU). 

 

 

Finalizado 

 

 

84/1 

1.4 Pendente a elaboração do Programa de 

Auditoria da Ação: “ Avaliar o cumprimento  

do Atendimento da Lei de Acesso à 

Informação e da 

Implementação/Atualização do Plano de 

Dados Abertos”. 

Elaboração dos Programas de Auditoria que 

serão utilizados na realização das auditorias 

previstas no PAINT/2021, a fim de 

padronizar os trabalhos. 

 

Obs.: Ação reinserida no PAINT/2022 

 

 

Não 

Concluída 

 

 

 

20/1 

 

1.5 

Processos e detalhamentos relacionados nos 

“Quadros nºs 03 e 05” – Diligências  

expedidas pela CGU e pelo TCU no 

exercício de 2021”. 

 

Acompanhamento e assistência necessária 

aos auditores da CGU e do TCU por ocasião 

das ações a serem executadas, pelos 

mencionados órgãos de controle, na 

Instituição. 

 
 

Finalizado 

 
 

150/1 
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2.1 

Não há formalização de Processo (controle 

efetuado via planilhas do Excel – Plano de 
Providências Permanente – PPP). 

Monitoramento das recomendações da 

AuditoriaInterna. 

Finalizado 200/1 

 

2.2 

Processos e detalhamentos relacionados nos 

“Quadros 03 e 05” – Diligências expedidas 

pela CGU e pelo TCU no exercício de 

2021”. 

Acompanhamento do cumprimento das 

recomendações ou determinações constantes 

nos relatórios da CGU e do TCU pelos 

setores envolvidos. 

 
Finalizado 

 
126/1 

 

 

2.3 

23479.006760/2021-42 – Originado por meio  

do Memorando Eletrônico nº 09/2021-AUDI N, 

enviado para a PROGEP/DAP em 11.03.2021 

(Ref. Indícios cadastrados no sistema e-

Pessoal/TCU, aguardando esclarecimentos); 

Acompanhamento do atendimento das 

diligências do TCU por meio do sistema e-

Pessoal. 

 

 

Finalizado 

 

 

146/1 

 

 

3.1 

 

 

 

No decorrer do ano de 2021 a Audin participou 
de 08 (oito) reuniões com o o Grupo de Trabalho 

de Gestão de Riscos – GTGR (designado pela 

Portaria nº  0145/2021-GR), responsável pela 

implementação do Plano de Gestão de Riscos da 

Unifesspa. No Plano de Gestão de Riscos 
(2020/2021), consta a previsão de implementação 

da Gestão de Riscos por parte de 05 (cinco) 

unidades:  Pró-Reitoria de Administração 

(Proad), Pró-Reitoria de Desenvolvimento e 

Gestão de Pessoas (Progep), Secretaria de 
Infraestrutura (Sinfra), Centro de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (Ctic) e o Centro de 

Registro e Controle Acadêmico (CRCA).  Das 

Unidades previstas no Plano de Gestão de Riscos 

2020-2021, somente a Proad e o Ctic concluíram 
o processo de Implementação. No período de 

24/11/2021 a 13/12/2021 observou-se a 

formalização de 22 (vinte e dois) processos 

administrativos, por parte da Divisão de Gestão 

de Riscos e Integridade-Digri, nos quais constam 
os mapeamentos dos riscos efetuados pela Pró-

Reitoria de Administração (Proad). Em consulta 

ao SIPAC em 31.12.2021, observou-se que os 

referidos processos encontravam-se pendentes de 

ciência e validação dos riscos por parte da Pró-
reitora de Administação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar a implementação da Política de 

Gestão de Riscos, através da execução do 

Plano Institucional de Gestão de Riscos 

(2020/2021). 

 

 

 

Obs.: Ação reinserida no PAINT/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não 

Concluída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100/1 

 

 

3.2 

 

 

23479.018337/2020-12 

 

Ação de Auditoria: Gestão de Convênios e 

Acordos - Avaliar o cumprimento dos 
requisitos relativos à transparência nos 
relacionamentos com as Fundações de Apoio. 

 
Obs.: Ação reinserida no PAINT/2022 

 

 

Não 

concluída 

 

 

 

50/1 

 

 

3.3 

 

Não realização da ação prevista na descrição. 

Ação de Auditoria: Avaliar o cumprimento do 
Atendimento da Lei de Acesso à Informação e 

da Implementação/Atualização do Plano de 
Dados Abertos. 

 
Obs.: Ação reinserida no PAINT/2022 

 

 

Não 

realizada 

 

 

 

0 

 

 

 

4.1 

a) No decorrer do ano de 2021 a Audin 

participou de 07 (sete) reuniões com 

demais instâncias de integridade, as quais 

foram coordenadas pela Digri/Seplan. Ressalta-

se que nas 05 (cinco) últimas reuniões 

ocorreram discussões e elaboração do 

mapeamento de riscos sobre assédio moral e 
sexual, com definição do Plano de ação e de 

contingência para estes riscos, que fará parte da 

atualização do Plano de Integridade 

institucional para os exercícios de 2022 a 2024. 
 

b) Em 08.06.2021 foi efetuada resposta à 
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Fonte: Audin / SIPAC - Informações extraídas do SIPAC em 25.02.2022. 

 

consulta formalizada por email, na data de 
07.06.2021, pela Direção do Instituto de 

Estudos do Xingu –IEX (Assunto: orientações 

pertinentes à tomada de decisão em relação à 

comportamento inadequado/ofensivo realizado 

por discente).    
 

c) Em 10.12.2021, no Gabinete da Reitoria, 

ocorreu a realização de reunião com diversas 

unidades (Ctic, Ouvidoria, DIPROD, Arquivo 

Central, DIGRI), ocasião em que a AUDIN fez 
a apresentação atinente ao Ofício 1247/2021- 

TCU/SecexEducação de 29.11.2021 - 

Diligência em processo de monitoramento do 

Acórdão 484/2021-TCU-Plenário (necessidade 

de elaboração do Plano de Ações e demais 
providências para busca de cumprimento do 

Acórdão 484/2021-TCU-Plenário). 

 

 

 

Assessoramento, Orientações e Consultorias. 

 

 

 

Finalizado 

 

 

 

90/1 

 

 
 

 

 

 4.2  

Protocolo nº: 23479.006572/2021-14– Originado 
por meio do Memorando Eletrônico nº  14/2021 - 

AUDIN, de 03.05.2021,enviado para o Gabinete da 

Reitoria, Pró-Reitorias, CRCA, SINFRA e 

SEPLAN. Através do citado expediente foi efetuada 

divulgação do “2º Boletim Informativo da AUDIN”, 
no qual reúne decretos, portarias, instruções 

normativas expedidas pela CGU, e acórdãos com 

entendimentos emanados do Órgão de Controle 

Externo (TCU). Os boletins informativos, que já se 

encontram na 4º edição, estão publicados na página 
institucional da AUDIN 

(https://audin.unifesspa.edu.br/boletins-

informativos.html). 

 

 

 
 

 

 

Leitura e Estudo de Normativos Legais  

Selecionados e Ementário de Gestão Pública. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Finalizado 

 

 
 

 

 

 

146/1 

 

 

 

 
4.3 

a) Participação nas Reuniões dos Conselhos 

Superiores de Administração (CONSAD, 

CONSEPE e CONSUN), realizadas no 

decorrer do exercício de 2021; 

 

b) Participação na Reunião do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles, realizada 

em: 04/06/2021. 

 

 

Participação nas Reuniões dos Conselhos 

Superiores (CONSAD, CONSEPE e 
CONSUN) e nas Reuniões do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles (CGRC). 

 

 

 

 

 

 
Finalizado 

 

 

 

 
100/1 

 

 

5.1 

Processo nº 23479.020779/2021-00 – Foi 

elaborada a minuta do Programa de Gestão 

de Melhoria da Qualidade da Auditoria 

Interna, a qual deverá ser apreciada em 

reunião futura do Conselho Superior de 

Administração/CONSAD.  

 

 

Elaborar Programa de Gestão de Melhoria da 

Qualidade da Auditoria Interna 

 

 

Finalizado 

 

 

150/1 

5.2 Não ocorrência do objeto previsto na 

descrição. 

Auditoria Especial. Não 

Realizado 

 

0 

5.3 Processo nº 23479.006393/2021-87 – 

Atualização do Regimento Interno da UAIG 

– Resolução nº 106/2021-CONSUN de 

17.08.2021. 

Atualização do Regimento Interno da Unidade 

de Auditoria Interna 

Finalizado 134/1 

5.4 a) Participação no 53º FONAITec,  
realizado em formato virtual, no período 

de:  28 de Junho a 02 de Julho de 2021; 

b) Participação no 54º FONAITec, 

realizado em formato virtual, no período 

de: 08 a 12 de novembro de 2021. 

 

 

 

Ações de capacitação da Auditoria. 

 

 

 

Finalizado 

 

 

 

136/1 

 

https://audin.unifesspa.edu.br/boletins-informativos.html
https://audin.unifesspa.edu.br/boletins-informativos.html
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3.2. Descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria – Art. 

11, III da IN 05/2021-CGU/SFCI. 

 

Inicialmente, destaca-se que o ano de 2021 foi um ano totalmente atípico, em virtude do 

complexo e problemático cenário de saúde pública enfrentado em nível global, o que representa 

um fator de impacto negativo na gestão da unidade e na realização das auditorias. Por outro 

lado, observamos que este cenário pandêmico possibilitou a ampliação da participação dos 

servidores em atividades de capacitação e desenvolvimento (atividades remotas), considerando 

o vasto quantitativo de eventos formativos ofertados no decorrer do exercício de 2021, bem 

como ao observar a considerável carga horária despendida em atividades de capacitação. 

Conforme pontuado nos Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria Interna, dos anos 

anteriores, permanecemos com a necessidade de ampliação da força de trabalho (ampliação do 

quadro de servidores da Unidade) para que os trabalhos de auditoria interna possam alcançar 

maiores proporções, e, consequentemente, possam agregar maior valor à gestão. Este ponto 

representa um fator de impacto negativo, uma vez que o quantitativo de servidores que integra  

o quadro de pessoal da Audin, impacta diretamente na realização do planejamento das atividades 

a serem executadas. Neste contexto, destacamos que conforme estabelecido no Regimento 

Interno da Unidade de Auditoria Interna da Unifesspa (Resolução nº 106/2021-Consun), bem 

como na estrutura organizacional da instituição (Resolução nº 077/2019-Consun), a Audin se 

organiza, administrativa e funcionalmente, da seguinte forma: I- Coordenação Geral (Titular da 

Unidade de Auditoria Interna); II- Secretaria Administrativa; III- Coordenadoria de Controle e 

Acompanhamento; IV- Departamento de Apoio Administrativo; V- Departamento Técnico de 

Auditagem, no entanto, o corpo técnico funcional da Audin é composto por apenas 02 (dois) 

servidores, carecendo, desta forma, ser contemplado com a ampliação do quadro de servidores 

da Unidade para, no mínimo, o quantitativo de 05 (cinco) servidores, no sentido de ocorrer a 

efetiva organização e correta distribuição/execução de funções/competências alinhadas à 

estrutura organizacional da Unifesspa. 

 

3.3. Quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefíc ios 

não financeiros auferidos em decorrência da atuação da UAIG – Art. 11, IV da IN 05/2021-

CGU/SFCI. 

 

Considerando que 03 (três) das 04 (quatro)  subunidades que integram a estrutura 

organizacional desta Unidade de Auditoria Interna, dentre as quais o “Departamento Técnico 

de Auditagem”, estão inoperantes pela ausência de servidores integrando-as, entendemos que 

esta UAIG ainda encontra-se em fase de implantação, pelo fato de não dispor, até então, de 
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equipe de auditoria, o que reflete diretamente na incipiência de trabalhos para fins de 

quantificação dos benefícios financeiros e não financeiros. 

Destaca-se que a Auditoria Interna atua, preventivamente, como parte da estratégia para 

acompanhar os atos de gestão, com o intuito de manter o acompanhamento dos principais atos 

praticados pelos gestores da Unifesspa. Nessa frente de atuação, são executadas auditorias de 

acompanhamento, que são importantes instrumentos de interação com os gestores para agregar 

valor à gestão, prevenir desvios ou evitar a má aplicação de recursos públicos, atuando de forma 

preventiva, de modo a permitir ao gestor a possibilidade de elaborar plano de ação para mitigar 

os riscos de possíveis impropriedades. Desta forma, os benefícios não financeiros esperados 

são no sentido de que a gestão aperfeiçoe seus procedimentos internos no sentindo de identificar 

e coibir desconformidades. 

Dentre as ações realizadas por esta UAIG, que resultou em benefício não finance iro, 

podemos citar a criação da Unidade de Gestão de Riscos e Integridade (Digri). Explica-se: ao 

analisar o cenário institucional para implementação da Gestão de Riscos na Unifesspa, esta 

Unidade de Auditoria Interna entendeu ser de extrema importância a criação de uma unidade 

que tivesse o papel de acompanhar e auxiliar os gestores no decorrer do processo de 

implementação da Gestão de Riscos. Neste sentido, em 03 de janeiro de 2020, provocamos a 

administração superior, por meio do Processo nº 23479.000066/2020-31, ocasião em que 

apresentamos referências normativas vislumbrando o desencadeamento de análises da 

possibilidade de alteração da estrutura e competências da “Divisão de Gestão da Integridade” 

para “Divisão de Gestão de Riscos e Integridade”. Após estudos/análises realizadas pela 

Reitoria em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e com 

a Divisão de Gestão da Integridade, entendeu-se pela necessidade de uma reestruturação 

organizacional, por meio da alteração da nomenclatura da Divisão de Gestão da Integridade 

(Digi) para Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri), passando a citada divisão a 

integrar a estrutura organizacional da SEPLAN. Neste sentido, em 17 de agosto de 2021, o 

Conselho Universitário (Consun) aprovou a alteração da nomenclatura da Divisão de Gestão da 

Integridade (Digi) para Divisão de Gestão de Riscos e Integridade (Digri), bem como, sua 

transferência para integrar a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Instituciona l 

(Seplan), o que resultou na edição da Resolução nº 104/2021-CONSUN, passando a recém 

criada divisão a dispor de competências para gerir tanto questões relacionadas à “integridade ” 

como também no que tange à “Gestão de Riscos”. 

Os benefícios para a gestão e a governança são agregadores, uma vez que a atuação da 

unidade de auditoria interna possibilita o aumento das expectativas e da sensação de controle 
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junto à comunidade universitária e, em consequência, estimula a indução da melhoria da gestão, 

da governança e da integridade no âmbito da Unifesspa. 

Neste sentido, os benefícios não-financeiros decorrentes dos trabalhos realizados são no 

sentido de mitigar os riscos relacionados às fragilidades dos controles internos, bem como na 

busca pelo aperfeiçoamento dos processos (atividades estruturantes de controles). 

 

3.4. Resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ – Art. 11, V da IN 

05/2021-CGU/SFCI. 

 

Na busca pelo atendimento das normativas oriundas da Controladoria Geral da União 

(Instrução Normativa nº 03/2017-CGU/SFCI; Instrução Normativa nº 08/2017-CGU/SFCI e 

Portaria nº 777/2019-CGU/GM), foi elaborada a minuta do Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade da Auditoria Interna (Processo nº 23479.020779/2021-00), bem como já foi efetuado 

o encaminhamento do processo, em referência, para a Secretaria Geral dos Conselhos 

Superiores (Sege), para fins de inserção na pauta e posterior apreciação por parte do Conselho 

Superior de Administração (Consad). 

Destaca-se que, na busca pela melhoria da qualidade da atuação desta UAIG, um dos 

elementos substanciais e imprescindíveis refere-se à suficiência na capacidade da força de 

trabalho. Esperamos que, em um futuro breve, possamos dispor de um quantitativo razoável de 

servidores integrando os quadros das subunidades da Audin, para que, associado ao processo 

contínuo de capacitação, possamos, de fato, dispor dos recursos necessários para 

implementação do PGMQ na Unifesspa.   
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4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO  

 

Durante o exercício de 2021, no acompanhamento do cumprimento das recomendações 

e determinações provenientes dos órgãos de controle (CGU e TCU), bem como pela Unidade 

de Auditoria Interna, verificou-se que a gestão procurou adotar medidas/providências no 

sentido de dar cumprimento às referidas recomendações/determinações, o que pode ser 

constatado ao verificar o resultado de 100% de atendimento das diligências emanadas pelo 

órgão de controle externo (TCU), e 100% de atendimento das diligências expedidas no âmbito 

do órgão de controle interno (CGU). Em relação às recomendações provenientes da Audin, 

iniciamos o ano de 2021 com 11 (onze) recomendações “em monitoramento”, das quais 01 

(uma) foi atendida durante o exercício, o que representa o atendimento de 9,09%. Ressalta-se 

que em relação as demais recomendações (ainda não efetivamente atendidas), encontram-se em 

curso a adoção de providências por parte da gestão, no sentido de oportunizar a efetivação de 

atendimento. Mencionadas recomendações continuarão 

em monitoramento no decorrer do exercício de 2022. 

Desta forma, considerando a totalidade de 

diligências/recomendações oriundas do TCU, CGU e 

Audin, chegamos ao quantitativo de 73% de 

atendimento das recomendações/diligências expedidas 

em 2021. 

Frisa-se que o atendimento às 

recomendações/determinações, emanadas pelos órgãos 

de controle e pela unidade de auditoria interna, 

representa uma das 

facetas na busca pela 

efetivação do objetivo estratégico “fortalecimento das 

atividades de controle interno”, não se resumindo neste 

aspecto. Entendemos que a ampliação da atuação da unidade 

de auditoria interna, por meio do aumento do número de 

servidores na unidade de auditoria, repercutirá de forma 

positiva e direta no fortalecimento das atividades de contro le 

interno, uma vez que a Audin tem a função de avaliar e 

aprimorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e dos controles 

internos da Instituição, conforme disposição do Art. 2º da Resolução nº 106/2021-Consun. 

Figura 1 - Reunião 

Figura 2 - Reunião 

Fonte: Audin – Reunião realizada no 

dia 10/12/2021, no Gabinete da 

Reitoria – Ocasião em que a Audin 

fez a apresentação atinente ao Ofício 

1247/2021- TCU/SecexEducação de 

29.11.2021. 

Fonte: Audin – Reunião realizada 

no dia 10/12/2021, no Gabinete da 

Reitoria 
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5 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE EXTERNO E INTERNO 
 

Destacamos que iniciamos o ano de 2021 sem recomendações (pendentes de 

atendimento) expedidas pela CGU por meio do sistema e-Aud. Durante o exercíciode 2021, o 

Órgão de Controle Interno (CGU) não expediu novas recomendações para a Unifesspa (via 

sistema e-Aud).  Ressaltamos que, em que pese a não ocorrência de recomendações via sistema 

e-Aud, ocorreu o envio de diligências via email institucional, as quais deram origem aos 

seguintes processos: a) Processo nº 23479.005974/2021-00; b) Processo nº 

23479.005961/2021-22 e c) Processo nº 23479.010641/2021-94. Detalhamentos em relação ao 

atendimento da totalidade das diligências mencionadas, seguem descritas no Quadro 03, o que 

representa o atendimento de 100% das demandas emanadas pelo Órgão de Controle Interno  

(CGU). 

Em relação ao TCU, no decorrer do exercício de 2021 foram expedidas 23 (vinte e três) 

diligências, conforme detalhamentos constantes no Quadro 05, das quais todas foram atendidas, 

o que representa o atendimento de 100% das diligências encaminhadas pelo TCU. 

Em relação às recomendações provenientes da Audin (detalhamentos das 

recomendações constantes no Quadro 04), iniciamos o ano de 2021 com 11 (onze) 

recomendações “em monitoramento”, das quais 01 (uma) foi atendida durante o exercício , o 

que representa o atendimento de 9,09%. Ressalta-se que em relação as demais recomendações 

(ainda não efetivamente atendidas), encontram-se em curso a adoção de providências por parte 

da gestão, no sentido de oportunizar a efetivação de atendimento. Mencionadas recomendações 

continuarão em monitoramento no decorrer do exercício de 2022.  

Desta forma, considerando a totalidade de diligências/recomendações oriundas do TCU, 

CGU e Audin, chegamos ao quantitativo de 73% de atendimento das 

recomendações/diligências expedidas em 2021.  
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Quadro 3 - Recomendações/Diligências expedidas pela CGU  

 

Ordem Descrição da Demanda Data de 

Envio 

Prazo para 

Atendimento 
Observações / Documento Formal de Resposta: 

01 Nota de Auditoria nº 
01/955198 - Recomendação 

atinente ao “Pregão 
Eletrônico nº 005/2021”. 

20/04/2021 Imediato No dia 20/04/2021 procedemos a formalização do Processo nº 23479.005974/2021-00 e 
encaminhamento para o Gabinete da Reitoria, que procedeu o envio de imediato para a 
Proad. No dia 22/04/2021 foi inserido (no processo em referência) o comprovante de 
aviso de suspensão do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (documento de ordem nº 06) e o 
edital retificado do Pregão Eletrônico nº 05/2021 a ser republicado (documento de ordem 
nº 07), o que demonstra o atendimento da recomendação em apreço.  Demanda foi 
respondida para a CGU por meio do Ofício nº 076/2021/GR/Unifesspa de 03.05.2021 
(documento de ordem nº 11). 

02 Solicitação de 
disponibilização da Planilha 
Orçamentária, em excel, do 
Pregão Eletrônico SRP nº 

07/2021 

20/04/2021 Solicitação efetuada 
em caráter de  

urgência (sem 

apontamento de 

data) 

Procedemos a formalização do Processo nº 23479.005961/2021-22 e encaminhamento 
para a Pró-Reitoria de Administração (Proad). No dia 22/04/2021 foi encaminhado pela 
Proad a planilha editável, ao que procedemos o envio, de imediato, para a CGU 
(documento inserido na ordem nº 06 do processo em referência) o que demonstra o 
atendimento da diligência em apreço. 

03 Ofício nº 
13711/2021/PARÁ/CGU, 

informando sobre a realização 
de auditoria relacionada à 

avaliação do desenvolvimento 
da inovação nas universidades 
públicas federais, em âmbito 

nacional 

09/07/2021 Diversas datas 
(Cronograma 

inserido no 

documento de 

ordem nº 10 – 

Pág. 20). 

Foi formalizado o Processo nº 23479.010641/2021-94 e, em seguida, foi enviado para o 
gabinete da reitoria, que dentre outras providências, indicou a servidora Juliana de Sá 
Souto como interlocutora da gestão para acompanhamento da referida demanda de 
auditoria. Obs.: Em acompanhamento ao processo em referência, verificamos 
sinalizações de atendimento das etapas 01 a 04, conforme despacho de envio nº 9041 / 
2021 - DITEC (inserido no documento de ordem nº 17), e manifestações via e-mails 
enviados nas datas de 09 e 28 de setembro de 2021. 

Fonte: Audin/SIPAC - Informações extraídas dos sistemas em 25.02.2021 
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Quadro 4- Recomendações da Audin em monitoramento em 2021  

 

DOC. DE 

REFERÊ NCI A 

Recomendação Situação da Recomendação 

 

RA 01/2018 

Recomendação 4.2: A PROGEP para elaborar e implementar seu Regimento Interno e mapeamento  

dos processos de sua competência; 
 

EM MONITORAMENTO 

RA 01/2018 Recomendação 6.2: À Administração Superior da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará para 

divulgação da relação das Funções de Assessoramento da Administração Superior, com suas 

respectivas competências e servidores. 

 

ATENDIDA  

 

RA 01/2019 
Recomendação 01: Adotar providências no sentido de apurar as ocorrências de eventuais pagamentos 

indevidos aos servidores citados nesta Constatação (QUADRO 01), em razão de possíveis exercícios de 

atividades incompatíveis com o regime de trabalho (Dedicação Exclusiva);  

EM MONITORAMENTO 

RA 01/2019 
Recomendação 02: Adotar providências no sentido de, caso venha a ser constatada a ilegalidade, 

promova medidas administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos valores pertinentes, 

relativos ao período de incidência da irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112/90;  

 

EM MONITORAMENTO 

RA 01/2019 Recomendação 03: Elaborar mapeamento de processos, com a posterior elaboração de normativo  

interno, o qual contemple a previsão de rotinas periódicas de verificação, acompanhamento e 

procedimentos definidos para verificar e tratar casos de acumulação ilegal de cargos públicos e outros 

impedimentos; 
 

EM MONITORAMENTO 

RA 01/2019 Recomendação 04: Estabelecer rotina de consulta às bases de dados da RAIS, como forma de mitigar 

os riscos de impedimentos legais da função pública, independente das informações inseridas pelo 

servidor(a) no ato de declaração da inexistência de impedimento. 
 

EM MONITORAMENTO 
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RA 01/2019 Recomendação 05:Adotar providências no sentido de apurar as ocorrências de eventual caracterização  

da vedação contida no inciso X, do artigo 117 da Lei 8.112/1990, por parte dos  servidores citados no 

QUADRO 03, em razão de possíveis  exercícios de atividades relacionadas à gerência ou administração  

de sociedade privada; 
 

EM MONITORAMENTO 

RA 01/2019 Recomendação 06: Adotar providências no sentido de, caso venha a ser constatada a ilegalidade, 

promova medidas administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos valores pertinentes, 

relativos ao período de incidência da irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112/90; 
 

EM MONITORAMENTO 

RA 01/2019 Recomendação 07: Elaborar mapeamento de processos, com a posterior elaboração de normativo  

interno, o qual contemple a previsão de rotinas periódicas de verificação, acompanhamento e 

procedimentos definidos para verificar e tratar possível exercício cumulativo com outras atividades 

relacionadas à gerência ou administração de sociedade privada. 
 

EM MONITORAMENTO 

RA 01/2019 
Recomendação 08: Adotar providências no sentido de apurar as ocorrências de eventuais pagamentos 

indevidos aos servidores constantes no QUADRO 06, em razão de possível acumulação ilícita de cargos 

públicos; 
 

EM MONITORAMENTO 

RA 01/2019 
Recomendação 09: Adotar providências no sentido de, caso venha a ser constatada a ilegalidade, 

promova medidas administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos valores pertinentes, 

relativos ao período de incidência da irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112/90; 
 

EM MONITORAMENTO 

Fonte: Audin 
 

 

 

  



20 
 

 
 

Quadro 5 - Diligências expedidas pelo TCU no exercício de 2021  
 

Ordem Número do 

Acórdão ou 

Ofício 

Natureza 
Dados do 

Processo 
Envio Prazo Observações / Documento Formal de Resposta: 

 

 

01 

Ofício nº 057/2021-TCU/Sefti, de 03 

de março de 2021 

Assunto: Início de Fiscalização / 

Auditoria – Objetivo: Avaliar a 

adequação das Organizações Públicas 

Federais à Lei 13.709/2018 – Lei Geral 

de Proteção de Dados - LGPD. 

F
IS

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Processo nº 

23479.003704

/2021-56 

0
8

/0
3

/2
0
2

1
 

16/03/2021 

 

Em 09/03/2021, a AUDIN autuou o Processo nº 23479.003704/2021-56, com 

encaminhamento ao Gabinete da Reitoria, a solicitação foi respondida via 

Sistema Conecta por meio do Ofício nº 50/2021-GR/Unifesspa de 15.03.2021 

(folha 09 do processo). Comprovante de entrega recibo nº 67.434.915-3 

(constante à folha 11 do processo). Em 17/03/2021 a demanda foi 

ENCERRADA por resposta ocorrida em 15/03/2021 registrada por Sefti.  

 

 

02 

Ofício nº 123/2021-TCU/Secex- 

Educação, de 15 de março de 2021 

Assunto: Deliberações atinentes ao 

Acórdão nº 317/2021-TCU-Plenário, 

as quais versam sobre o “Relatório de 

Gestão do Exercício de 2020”. 

D
IV

E
R

S
A

S
 

Processo nº 

23479.004055

/2021-19 

1
5

/0
3

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

A AUDIN autuou o Processo nº 23479.004055/2021-19, em 15/03/2021, 

encaminhado o referido ofício para conhecimento da autoridade competente, 

qual seja: o Reitor. ENCERRADA por ciência ocorrida em 15/03/2021 

registrada por SecexEduc. Após ciência do Reitor, o processo foi encaminhado, 

em 17/03/2021, para conhecimento e providências por parte da Secretaria de 

Planejamento, que o encaminhou, em 23/03/2021, à Divisão de Informações 

Institucionais (DINFI) também para conhecimento e providências. Em 

23/08/2021 a DINFI tomou ciência do Acórdão e informou que já estavam 

fazendo adequações no relatório de gestão. 
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03 

Ofício nº 192/2021-TCU/Secex - 

Educação, de 18/03/2021 - Ref.: Nota 

Técnica nº 01/2020-CPG-PROGEP 

/UFAL, recomendando-a como boa 

prática a ser adotada em todos os 

processos seletivos de Pós-Graduação 

(Acórdão nº 448/2021-TCU-Plenário). 

D
IV

E
R

S
A

S
 

Processo nº 

23479.004348

/2021-98 

 

 

1
8

/0
3

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

Em 19/03/2021, a AUDIN autuou o Processo nº 23479.004348/2021-98 

encaminhado o referido Ofício e a Nota Técnica nº 01/2020-CPG-

PROPEP/UFAL para o Gabinete da Reitoria. Em 25/03/2021, o Gabinete da 

Reitoria, após ciência do teor dos documentos, encaminhou o processo para a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica para 

conhecimento e providências relativas à disseminação das boas práticas 

mencionadas no Acórdão a todos os Programas de Pós-Graduação da Unifesspa. 

Em 08/04/2021, por meio do Despacho nº 1896 / 2021 – DIPG/PROPIT, a Pró-

Reitoria Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica informa que 

encaminhou notificações para ciência por parte de todos os coordenadores dos 

Programas de Pós-Graduação da Unifesspa, informando do teor da 

recomendação do objeto em apreço (notificações e termos de ciência inseridos 

no processo nas sequências ordem nº 06 a 17). ENCERRADA por ciência ocorrida 

em 19/03/2021 registrada via CONECTA/TCU. 

 

 

04 

Ofício nº 15.925/2021-TCU/Seproc de 

06.04.2021 / Fiscalização: Coletar 

dados sobre Governança 

Organizacional e Gestão Pública 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 D
E

 F
IS

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Processo nº  

23479.005215

/2021-39 

 

 

0
6

/0
4

/2
0
2

1
 

10 de maio 

a 04 de 

junho 

Em 07/04/2021, a AUDIN autuou o Processo nº 23479.005215/2021-39 e o 

encaminhou ao Gabinete da Reitoria para ciência e providências. Em 12/04/2021 

o Gabinete da Reitoria encaminhou os autos do processo para ciência da Divisão 

de Gestão da Integridade (DIGI). Em 12/04/2021 o Gabinete da Reitoria 

encaminhou para o e-mail governancapublica@tcu.gov.br  o Ofício nº 62/2021-

GR/Unifesspa. O referido ofício foi incluído ao Sistema Conecta em 03/05/2021 

por Juliana de Sá Souto. Em 27/05/2021 foi registrado no Conecta o envio do 

Levantamento de Dados para o Perfil Integrado de Governança Organizacional 

e Gestão Públicas -iGG 2021, gerando o recibo de nº 68.119.770-9.  

 

 

 

 

 

 

mailto:governancapublica@tcu.gov.br
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05 

Ofício nº 20.635/2021-TCU-Seproc 

 Notificação de Pronunciamento - Ref: 

IGG – Índice Integrado de Governança 

e Gestão 

N
O

T
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Processo nº  

23479.005215

/2021-39 

 0
5

/0
5

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

Por se tratar do mesmo objeto do Processo nº 23479.005215/2021-39, em 

05.05.2021 o ofício nº 20.635/2021-TCU-Seproc foi inserido no referido 

processo (ordem de nº 09) e encaminhado para o Gabinete da Reitoria. Em 

10.05.2021, o Gabinete da Reitoria fez o encaminhamento desta demanda para a 

SEPLAN, que, por sua vez, no mesmo dia (10.05.2021), expediu o despacho nº 

3153/2021 (ordem de nº 14), direcionado à Divisão de Gestão da Integridade para 

providências de preenchimento de formulário, bem como para “Controle e gestão 

do mencionado Indicador e, juntamente com a Seplan, propor medidas com 

vistas a potencialização do nosso índice Integrado de Governança e Gestão”.  

ENCERRADA por ciência ocorrida em 05/05/2021 registrada via 

Conecta/TCU. 

 

 

06 Novos indícios de irregularidades 

inseridos no sistema e-pessoal/TCU. 

IN
D

ÍC
IO

S
 

S
IS

T
E

M
A

  

E
-P

E
S

S
O

A
L

 

Processo nº 

23479.006760

-202142 

 0
5

/0
5

/2
0
2

1
 

 (
v

ia
 e

-m
a
il

) Esclarecim

entos 

inseridos 

no sistema 

e-Pessoal. 

No dia 05/05/2021, por meio de e-mail, o TCU encaminhou esta demanda à 

AUDIN, solicitando que pendências cadastradas no e-pessoal fossem sanadas 

com envio de respostas pelo setor responsável. No dia 05/05/2021 a AUDIN, por 

meio do Ofício nº 05/2021-AUDIN/Unifesspa encaminhou a demanda à Pró-

Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. No dia 25/08/2021 foram 

encaminhadas respostas pela CLON/PROGEP, em atenção ao Ofício nº 05/2021-

AUDIN/Unifesspa, demonstrando a apuração e inserção de esclarecimentos no 

sistema e-Pessoal/TCU.  

 

 

 

07 

Ofício nº 22.248/2021-TCU/Seproc de 

04.05.2021/ Notificação de Acórdão nº 

565/2021-TCU/Plenário.  

N
O

T
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

E
 

A
C

Ó
R

D
Ã

O
 

Processo nº 

23479.006993

/2021-45 

1
0

/0
5

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

No dia 10/05/2021 foi encaminhado via sistema conecta o Ofício nº 22.248/2021-

TCU/Seproc para notificar o Magnífico Reitor acerca da publicação do Acórdão 

nº 565/2021-TCU/Plenário. No dia 10/05/2021, por meio do Ofício nº 06/2021-

AUDIN /Unifesspa, a demanda foi encaminhada ao Gabinete da Reitoria. No dia 

11/05/2021 o Reitor deu ciência e encaminhou o processo à PROGEP para 

tomada de providências em relação ao disposto no Acórdão. No dia 19/05/2021, 

por meio do Memorando Eletrônico nº 32/2021, a DAP deu ciência quanto ao 

recebimento do Acórdão e encaminhou o processo para a CSA/PROGEP para 

tomada de providências. No dia 24/05/2021, a DAP tramitou o processo para o 

Gabinete da Reitoria informando ter dado ciência aos setores competentes para 

controle e acompanhamento dos servidores em atividade. 
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08 

Ofício nº 24745/2021-TCU/Seproc, de 

12/05/2021 (notificação de despacho) 

Ref.: Suspende os efeitos dos itens 9.1, 

9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 

9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 565/2021 – 

TCU – Plenário. N
O

T
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Processo nº 

23478.007943

/2021-85 

1
7

/0
5

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

No dia 17/05/2021, o TCU encaminhou o Ofício nº 24745/2021-TCU/Seproc de 

12/05/2021, para dar ciência de despacho ao Magnífico Reitor. No dia 

24/05/2021 a AUDIN, por meio do Ofício nº 07/2021 encaminhou o referido 

Ofício para ciência do conteúdo por parte do Reitor. Em 04/10/2021 o processo 

foi encaminhado à AUDIN, pelo Gabinete da Reitoria, informando da ciência do 

objeto em apreço. ENCERRADA por ciência ocorrida em 17/05/2021 registrada 

via CONECTA/TCU. 

 

 

09 

Ofício Circular S/Nº-2021/Secex-

Educação, de 17/05/2021 / Ofício 

000.284/2021-SecexEducação 

Disseminação de boas práticas 

constatadas na UFRJ. 

(Acórdão nº 950/2021-TCU/Plenário) 

D
IV

E
R

S
A

S
 

Processo nº 

23479.007944

/2021-20 

1
7

/0
5

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

No dia 17/05/2021, por meio do Ofício Circular S/Nº-2021/SecexEducação, de 

17/05/2021 o TCU encaminhou o Acórdão nº 950/2021-TCU/Plenário para que 

o Magnífico Reitor tomasse conhecimento de boas práticas desenvolvidas na 

UFRJ. No dia 24/05/2021, por meio do Ofício nº 08/2021 a AUDIN autuou o 

processo e encaminhou ao Gabinete da Reitoria. No dia 28/05/2021 o Gabinete 

encaminhou os autos do processo para ciência e providências por parte da DIGI. 

Após tomar ciência, a DIGI, em 01/06/2021 encaminhou os autos para ciência e 

providência por parte da SINFRA. No dia 11/06/2021 a SINFRA incluiu o 

despacho nº 7213/2021-SINFRA e encaminhou os autos à DIGI que, na mesma 

data, por meio do despacho nº 7220/2021-DIGI o encaminhou à AUDIN.  

 

 

10 

 Ofício 0680/2021-TCU/Sefti, de 

20/5/2021–Ref. utilização de 

tecnologias de Inteligência Artificial 

nas organizações da Administração 

Pública Federal. 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 D
E

 

F
IS

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Processo nº 

23479.008027

/ 2021-62 
2

4
/0

5
/2

0
2

1
 

11/06/2021 

No dia 24/05/2021 foi encaminhado o Ofício 0680/2021-TCU/Sefti, de 

20/5/2021, sendo autuado em 25/05/2021 o processo administrativo (Ofício nº 

09/2021-AUDIN/Unifesspa, de 25/05/2021) e encaminhado ao Gabinete da 

Reitoria para ciência do Reitor. No dia 28/05/2021 o processo foi encaminhado 

ao CTIC para ciência e tomada de providências. No dia 02/06/2021 o CTIC 

anexou as respostas ao questionário nos autos do processo (doc. nº 04) e o 

encaminhou à DIGI. Em 11/06/2021, por meio do despacho nº 7221/2021 a DIGI 

encaminhou os autos à AUDIN.  
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11 
Ofício 369/2021-TCU/Secex-

Educação, de 26/5/2021 – Ref. 

Acompanhamento – PAINT e RAINT. 

D
IL

IG
Ê

N
C

IA
 

Processo nº 

23479.008508

/2021-78 

2
6

/0
5

/2
0
2

1
 

25/06/2021 

No dia 26/05/2021 foi encaminhado o Ofício nº 369/2021-TCU/Secex-Educação 

e, em 07/06/2021 foi autuado o processo administrativo (Ofício nº 10/2021-

AUDIN/Unifesspa) e encaminhado ao Magnífico Reitor para ciência e 

providências. Em 10/06/2021, por meio do Ofício nº 173/2021-GR/Unifesspa o 

Gabinete encaminhou resposta ao TCU. Em 11/06/2021, após ter incluído no 

sistema conecta/TCU o mencionado ofício de resposta expedido pela reitoria, a 

DIGI encaminhou os autos do Processo à AUDIN. ENCERRADA por resposta 

ocorrida em 10/06/2021 registrada por Secex-Educação.  

 

12 

Comunicação Diaup/Sefip 1/2021, de 

28/5/2021. Comunicação de 

Fiscalização (7º Ciclo da Fiscalização 

Contínua de Folhas de Pagamento - 

RACOM 014.927/2021-7) 
D

IL
IG

Ê
N

C
IA

 

Processo nº 

23479.008782

/2021-47 

0
1

/0
6

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

No dia 01/06/2021 foi recebido no e-mail da AUDIN a Comunicado Diaup/Sefip 

1/2021, de 28/5/2021, tendo sido autuado o processo administrativo em 

09/06/2021 (Ofício nº 11/2021-AUDIN/Unifesspa). No dia 11/06/2021 o Reitor, 

após ter dado ciência ao comunicado o encaminhou à PROGEP para ciência. No 

dia 30/06/2021, após vários setores da PROGEP terem dado ciência ao teor do 

comunicado, o Gabinete da Reitoria encaminhou os autos do Processo à AUDIN.  
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13 

a) Ofício nº 000.497/2021-Secex-

Educação / Ofício-Circular 1/2021-

TCU/SecexEducação, de 15/06/2021 – 

(direcionado à Reitoria).  Ref.: 

Notificação do Acórdão nº 484/2021-

TCU-Plenário. 

 

b) Ofício 000.606/2021-Secex-

Educação / Ofício-circular 2/2021-

TCU/SecexEducação, de 15/06/2021. 

(direcionado à Titular da UAIG) Ref.: 

Notificação do Acórdão nº 484/2021-

TCU-Plenário. 

 

c) Ofício 1247/2021- 

TCU/SecexEducação de 29.11.2021  

Diligência em processo de 

monitoramento do Acórdão 484/2021-

TCU-Plenário.  

N
O

T
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

O
 A

C
Ó

R
D

Ã
O

 

 N
º 

4
8

4
/2

0
2
1
-T

C
U

-P
L

E
N

Á
R

IO
 

Processo nº 

23479.009342

/2021-15 

 

 

processo nº 

23479.012231

/2021-88 

1
5

/0
6

/2
0
2

1
 

Ofício nº 

000.497/20

21-Secex-

Educação: 

Não exige 

resposta. 

 

 

 

 

Ofício 

1247/2021

- TCU 

Secex-

Educação 

de 

29.11.2021 

(Prazo para 

atendimento

: 

24/01/2022) 

No dia 15/06/2021 foi encaminhado o Ofício Circular nº 1/2021-

TCU/SecexEducação, de 15 de junho de 2021 - Comunicação de Acórdão. No 

dia 18/06/2021, por meio do Ofício nº 12/2021-AUDIN/Unifesspa, a AUDIN fez 

o encaminhamento do Ofício do TCU para ciência do Reitor. Após tomar ciência, 

o Reitor, no dia 18/06/2021, por meio do despacho nº 4587/2021-GR, 

encaminhou o referido processo para ciência de Unidades como CTIC e 

Protocolo, bem como para tomada de providências quanto a participação dessas 

unidades na reunião mencionada no ofício do TCU. No dia 21/06/2021 o Diretor 

do CTIC tomou ciência do Ofício e encaminhou os autos do processo para a 

Coordenadora do Arquivo Central (Protocolo). No dia 24/06/2021 foi dado 

ciência por parte da Coordenadora do Arquivo Central que encaminhou o 

processo ao Gabinete da Reitoria. No mesmo dia, 24/06/2021, o Gabinete da 

Reitoria encaminhou os autos do Processo para ciência da AUDIN e demais  

providências. Em 13/08/2021, o processo nº 23479.012231/2021-88 foi 

apensado ao processo 23479.009342/2021-15. Em 24/08/2021, em resposta ao 

Ofício-circular 1/2021-TCU/SecexEducação, a DIGI incluiu o Ofício nº 

258/2021-GR/Unifesspa no Sistema Conecta. Em 29/11/2021 foi adicionado o 

Ofício nº 1247/2021- TCU/SecexEducação (Diligência em processo de 

monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário. Anexo: peça 7 (planilha 

para a apresentação de informações). Em 03/12/2021 o processo foi 

encaminhado ao Gabinete da Reitoria para tomada de providências em relação 

ao último Ofício recebido do TCU (1247/2021). Em 15/12/2021, após 

preenchimento da planilha, o Gabinete da Reitoria tramitou o processo para a 

DIGRI para demais providências. Em 17/12/2021 foi cadastrada Resposta de 

comunicação referente ao Ofício 1247/2021-TCU (Recibo nº 69.907.212-8).  
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14 

Ofício nº 703/2021-TCU/Secex-

Educação, de 23/07/2021 

 

Assunto: Acompanhamento das 

Recomendações expedidas pela CGU e 

pela AUDIN D
IL

IG
Ê

N
C

IA
 

Processo nº 

23479.011502

/2021-88 

 2
3

/0
7

/2
0
2

1
 

Até 

11/08/2021 

(indicação 

de 

servidor); 

Até 

13/09/2021 

(envio de 

informaçõe

s 

solicitadas 

na 

planilha). 

No dia 28/07/2021, por meio do Ofício nº 14/2021-AUDIN/Unifesspa, o Ofício 

do TCU foi encaminhado para ciência do Reitor e tomada de providências quanto 

a indicação solicitada. No dia 12/08/2021, por meio do Ofício nº 02/2021-

GR/Unifesspa, a servidora Júlia de Paulo foi indicada para participar de reunião 

na plataforma Teams. No dia 13/09/2021 foi cadastrada Resposta ao Ofício nº 

703/2021-TCU/SecexEducação, de 23/07/2021, por meio do Ofício nº 300/2021-

GR/Unifesspa – solicitação de prorrogação de prazo. No dia 14/10/2021 foi 

inserido no Conecta a resposta ao Ofício nº 703/2021-TCU/SecexEducação 

(resposta fornecida por meio do Ofício nº 410/2021- GR / Unifesspa).  

 

 

 

15 

Ofício 750/2021-TCU/Secex-

Educação, de 25/07/2021.  

Assunto: Contratações de serviços de 

fornecimento de alimentos 

(Restaurante Universitário) 

D
IL

IG
Ê

N
C

IA
  

Processo nº 

23479.011504

/2021-77 

2
6

/0
7

/2
0
2

1
 

Até o dia 

31/08/2021 

No dia 28/07/2021, por meio do Ofício nº 15/2021-AUDIN/Unifesspa, a 

demanda foi encaminhada para ciência e tomada de providências por parte da 

Reitoria. No dia 03/08/2021, por meio do Despacho nº 5864/2021-GR, o 

processo foi encaminhado à PROAD para fornecimento de informações, 

conforme solicitado no Ofício do TCU. No dia 05/08/2021, por meio do 

despacho nº 6054/2021-PROAD, a Pró-Reitora encaminhou os autos do processo 

para a DCO (para providências quanto à prestação de informações atinentes à 

demanda). No dia 20/08/2021, por meio do despacho nº 002/2021-DCO, a DCO 

apresentou informações solicitadas. Resposta enviada em 24/08/2021 via 

CONECTA TCU por Juliana de SA Souto (Ofício nº 260/2021-GR/Unifesspa / 

Recibo nº 68.933.045-0).  
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16 

Ofício nº 838/2021-TCU / Secex-

Educação.  

Assunto: Solicitação de designação de 

servidor para receber link de 

questionário de auditoria – Ref.: Marco 

Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MLCTI) pelas 69 

universidades federais. 

D
IL

IG
Ê

N
C

IA
 

Processo nº 

23479.011742

/2021-82 

 0
2

/0
8

/2
0
2

1
 

Até 

09/08/2021 

No dia 03/08/2021, por meio do Ofício nº 16/2021, a demanda foi encaminhada 

para ciência do Reitor e tomada de providências. No dia 06/08/2021, por meio 

do Ofício nº 227/2021-GR, foi indicada a servidora Gildene Gonçalves como 

interlocutora. No dia 09/08/2021, a servidora Patrícia Kaline da Silva Santos 

(DIGI) fez a inclusão da resposta junto ao sistema Conecta do TCU (Recibo nº 

68.715.941-1). No dia 09/08/2021, por meio do DESPACHO Nº 6237 / 2021 - 

DIGI (11.84) a DIGI encaminhou o processo para ciência, registro e controle por 

parte desta AUDIN. 

 

 

17 

Ofício nº 43810/2021-TCU/Seproc 

Assunto: Notificação do Acórdão 

1.109/2021-TCU-Plenário – Ref.: 

Avaliação da efetividade dos 

procedimentos de backup das 

organizações públicas federais. 

 

N
O

T
IC

A
Ç

Ã
O

 
 

D
E

 A
C

Ó
R

D
Ã

O
 

Processo nº 

23479.015069

/2020-69 

1
0

/0
8

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

No dia 11/08/2021, o Ofício nº 43810/2021-TCU/Seproc foi adicionado ao 

processo nº 23479.015069/2020-69 (documento de ordem nº 09) e encaminhado 

ao Gabinete da Reitoria para ciência do Acórdão nº 1.109/2021-TCU-Plenário.  

Atendendo à recomendação, no dia 12/08/2021 o processo foi encaminhado ao 

CTIC. No dia 13/08/2021, após dar ciência, o CTIC encaminhou o processo à 

AUDIN, ocasião em que destacou “(...) as medidas para melhoria do processo de 

backup na Unifesspa serão planejadas e executadas por este Centro”. 

ENCERRADA por ciência ocorrida em 10/08/2021 registrada via CONECTA 

TCU. 

 

 

18 
Solicitação enviada via e-mail pela 

Secretaria de Controle Externo de 

Aquisições Logísticas 

(Selog/TCU), 1ª Diretoria Técnica 

D
IL

IG
Ê

N
C

IA
 

Processo nº 

23479.013187

/2021-23 

2
5

/0
8

/2
0
2

1
 

05 dias 

úteis 

(01.09.202

1) 

No dia 25/08/2021 recebemos via e-mail a solicitação de disponibilização de 

Informações atinentes ao Pregão Eletrônico nº 18/2021 (Processo Administrativo 

n°23479.004420/2021-87). No dia 26/08/2021, por meio do Ofício nº 17/2021-

AUDIN/Unifesspa, foi formalizado o Processo nº 23479.013187/2021-23 e 

enviado para a Pró-Reitoria de Administração (PROAD). No dia 01/09/2021, a 

Divisão de Compras e Serviços-DICS/PROAD inseriu o despacho nº 6939/2021 

– DICS, com a prestação de informações e efetuou a tramitação para a AUDIN. 

No mesmo dia (01/09/2021), as informações foram enviadas por email para o 

TCU, que acusou o recebimento no dia 02/09/2021 (documento de ordem nº 10 

do Processo nº 23479.013187/2021-23).  
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19 

Ofício nº 54074/2021-TCU/Seproc, de 

18/09/2021 - ref.: Comunicação de 

fiscalização, a qual objetiva obter 

dados e avaliar a adoção, pelas 

organizações públicas federais, de 

controles críticos para a gestão de 

segurança cibernética (segciber). 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 D
E

 

F
IS

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

Processo nº 

23479.015010

/2021-61 

 2
2

/0
9

/2
0
2

1
 

29/09/2021 

No dia 23/09/2021, por meio do Ofício nº 20/2021-AUDIN/Unifesspa, a 

demanda foi encaminhada ao Gabinete da Reitoria para providências. No dia 

29/09/2021, por meio do despacho nº 6396 / 2021 - GR (documento de ordem nº 

04), foi indicado o nome do servidor Vitor Castro como interlocutor. No dia 

20/10/2021, por meio do despacho nº 7039/2021-CTIC, foi informado o 

preenchimento do questionário no prazo estabelecido (documento de ordem nº 

05). 
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Ofício-circular 1-024.765/2020-

1/2021-TCU/SecexEducação / Ofício 

000.943/2021-TCU / Secex-Educação. 

Assunto: Notificação do Acórdão nº 

2299/2021 – TCU – Plenário (Tema: 

Transparência nas Universidades)  

N
O

T
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

E
 

 D
E

L
IB

E
R

A
Ç

Ã
O

 

 D
O

 T
C

U
 

Processo nº 

23479.015065

/2020-91 

2
6

/1
0

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

No dia 05/11/2021 o Ofício-Circular 1-024.765/2020-1/2021-

TCU/SecexEducação foi adicionado ao Processo nº 23479.015065/2020-91 

(documento de ordem nº 19) e encaminhado ao Gabinete da Reitoria para 

conhecimento do Reitor com sugestão de posterior envio à Ouvidoria e  

SEPLAN. No dia 07/11/2021 o processo foi encaminhado à Ouvidoria para 

conhecimento do teor do Ofício e com solicitação de posterior envio à SEPLAN. 

No dia 08/11/2021 a Ouvidoria anexou o Relatório Detalhado do Serviço de 

Informação ao Cidadão. O processo tramitou pelas Unidades Ouvidoria,  

DINFI/SEPLAN e DIGRI e posteriormente foi devolvido à Unidade de 

Auditoria, após ciência das partes interessadas e providências cabíveis.  

 

 

21 

Ofício-circular 1-042.078/2021-

0/2021-TCU/Secex-Educação / Ofício 

001.043/2021-SECEXEDUCAÇÃO. 

 

Ref.: Acórdão 2164/2021-TCU-

Plenário + “Orientações para 

Interpretar e Utilizar os Indicadores de 

Governança e Gestão (iGG-2021)” N
O

T
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

E
 

D
E

L
IB

E
R

A
Ç

Ã
O

  

D
O

 T
C

U
 

Processo 

23479.005215

/2021-39 
2

7
/1

0
/2

0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

Por se tratar do mesmo objeto do Processo nº 23479.005215/2021-39, em 

08/11/2021 o Ofício-Circular nº 1-042.078/2021-0/2021-TCU/SecexEducação 

foi adicionado ao Processo nº 23479.005215/2021-39 (ordem nº 33) e 

encaminhado ao Gabinete da Reitoria. No dia 12/11/2021 o Gabinete deu ciência 

e encaminhou o processo para ciência por parte de Unidades da SEPLAN (DINFI 

e DIGRI). No dia 17/11/2021, após ciência por parte da DINFI e DIGRI, os autos 

do processo foram encaminhados à AUDIN.  
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22 

Ofício nº 001.195/2021-

SecexEducação - Ref. informa criação 

de comunidade e fórum para tratar de 

Relatório de Gestão (RG) e Prestação 

de Contas (PC) das IFES. D
IV

E
R

S
A

S
 

Processo nº 

23479.018899

/2021-39 

 

2
3

/1
1

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta 

No dia 29/11/2021, para tratar a demanda, foi autuado o processo nº 

23479.018899/2021-39 e encaminhado ao Gabinete da Reitoria (Ofício nº 

23/2021-AUDIN/Unifesspa). No dia 01/12/2021 o processo foi tramitado para a 

SEPLAN para ciência e providências. No dia 03/12/2021 foi dada ciência por 

parte da DINFI/SEPLAN e informaram que já participam da Comunidade e do 

Fórum que tratará sobre Relatório de Gestão e Prestação de Contas. No dia 

09/12/2021 o Gabinete retornou o processo à AUDIN para conhecimento da 

resposta fornecida pela SEPLAN. ENCERRADA por ciência ocorrida em 

23/11/2021 registrada por SecexEduc. 

 

 

23 

Ofício nº 1315/2021-TCU/Secex- 

Educação de 06.12.2021 – Ref.: 

Notificação do Acórdão nº 2887/2021-

TCU-Plenário. 

(Ref.: Deliberação sobre o 

encerramento do ciclo de 

monitoramento do Acórdão 

1943/2018-TCU-Plenário) 

N
O

T
IC

A
Ç

Ã
O

 
 

D
E

 A
C

Ó
R

D
Ã

O
 

Processo nº 

23479.020215

/2021-69 

 

0
6

/1
2

/2
0
2

1
 

Não exige 

resposta. 

No dia 17/12/2021 foi autuado o processo nº 23479.020215/2021-69 com 

inserção do Ofício nº 24/2021-AUDIN/Unifesspa e encaminhado ao Gabinete.  

No dia 03/01/2022 o Gabinete encaminhou para a AUDIN o despacho nº 

37/2022-GR dando ciência quanto à notificação trazida por meio do Ofício nº 

1.315/2021-TCU/SECEXEDUCAÇÃO. ENCERRADA por ciência ocorrida 

em 07/12/2021 registrada via CONECTA TCU. 

Fonte: Audin / Sistemas: SIPAC, e CONECTA-TCU - Informações extraídas dos sistemas em 25.02.2021. 
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5.1. Apresentação dos Indicadores de Desempenho 2021 

 

Quadro 6 - Resultado das metas propostas para os indicadores estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unifesspa (2020-2024) 

Objetivos  

Estratégicos 
Indicador 

Metodologia de apuração / 

Fórmula de apuração 

Série histórica 
Resultado 

2021 
2016 2017 2018 2019 2020 

Fortalecer as atividades 

de controle interno. 

Percentual de 

atendimento as 

demandas emitidas 

por órgãos de controle 

externo e interno 

 

Número de demandas 
atendidas  no exercício

Número total  de demandas  
emitidas  no exercício

x100  

 

Não foram 

expedidas 

demandas 

pelos 

órgãos de 

controle 

(CGU/TC

U/Audin) 

em 2016. 

 

 

51% 

 

 

72% 

 

 

78% 

 

 

54% 

 

 

 

73% 

Fonte: Audin 
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5.2. Memória do Cálculo e Análise dos Indicadores de Desempenho  
 

Quadro 7 - Memória do Cálculo e Análise dos indicadores estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da Unifesspa (2020-2024) 

Indicador 
Metodologia de apuração / 

Fórmula de apuração 
Resultado 2021 Memória do Cálculo 

Percentual de atendimento 

as demandas emitidas por 

órgãos de controle externo 

e interno 

 

Número de demandas  
atendidas  no exercício

Número total  de demandas  
emitidas  no exercício

x100 

 

73% 

a) Em relação ao TCU, no decorrer do exercício de 2021 foram expedidas 

23 (vinte e três) diligências, conforme detalhamentos constantes no 
Quadro 05, das quais todas foram atendidas, o que representa o 

atendimento de 100% das diligências encaminhadas pelo TCU;  
 

 
b) Em relação à CGU ocorreu o envio de diligências via email 

institucional, as quais deram origem aos seguintes processos: a) Processo 

nº 23479.005974/2021-00; b) Processo nº 23479.005961/2021-22 e c) 
Processo nº 23479.010641/2021-94. Detalhamentos em relação ao 

atendimento da totalidade das diligências mencionadas, seguem descritas 
no Quadro 03, o que representa o atendimento de 100% das demandas 

emanadas pelo Órgão de Controle Interno (CGU).  
 

c) Em relação às recomendações provenientes da AUDIN (detalhamentos 

das recomendações constantes no Quadro 04), iniciamos o ano de 2021 
com 11 (onze) recomendações “em monitoramento”, das quais 01 (uma) 

foi atendida durante o exercício, o que representa o atendimento de 
9,09%. Ressalta-se que em relação as demais recomendações (ainda não 

efetivamente atendidas), encontram-se em curso a adoção de 
providências por parte da gestão, no sentido de oportunizar a efetivação 

de atendimento. Mencionadas recomendações continuarão em 

monitoramento no decorrer do exercício de 2022. 
 

 

Análise:  Considerando a totalidade de recomendações (TCU, CGU e Audin), verifica-se o atendimento de 27 (vinte e sete) recomendações/diligências no universo de 37 (trinta e 

sete), o que representa o atendimento de 73% das recomendações dos órgãos de controle e da Unidade de Auditoria Interna. 
 

Fonte: Audin 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe destacar que o ano de 2021 foi mais um ano totalmente atípico, em virtude do 

complexo e problemático cenário de saúde pública enfrentado em nível global, o que, de certo 

modo, pode ter afetado na busca pelo atingimento das metas institucionais. 

Importante salientar que o papel primordial da Unidade de Auditoria Interna é agregar 

valor à gestão, na constante busca pela maximização da qualidade dos trabalhos, associadas à 

efetivação dos critérios relativos à legalidade, economicidade, eficiência e à eficácia da gestão 

dos recursos da instituição. 

Considerando o cenário desafiador de implantação e consolidação da Unidade de 

Auditoria Interna, com determinadas limitações, especialmente no que se refere aos recursos 

humanos, reforça-se a necessidade de ampliação do quadro de servidores com formação e 

especialidades diversificadas para que, desta forma, a unidade possa dispor de equipe com 

caráter multidisciplinar e, consequentemente, seja possível cumprir de forma considerável sua 

missão institucional.  

Nesse sentido, para que as atividades de auditoria interna produzam impacto relevante 

no aprimoramento da governança institucional, faz-se necessário, além da ampliação e 

consolidação do seu quadro funcional, a viabilização da continuidade de participação dos 

servidores integrantes da Audin em eventos de capacitação e qualificação, na busca pela 

execução satisfatória dos trabalhos de auditoria interna no âmbito da Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

Júlia Silva de Paulo 

Titular da Unidade de Auditoria Interna 

Portaria nº. 1.216, de 18 de dezembro de 2015 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 29/03/2022

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES Nº 69/2021 - AUDIN (11.09) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 29/03/2022 08:23 ) 
JULIA SILVA DE PAULO 

AUDITOR

1620715

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código69 2021 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 29/03/2022

de verificação: d57346bf92

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

DESPACHO DE ENVIO Nº 4287/2022 - AUDIN (11.09) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Marabá-PA, 29 de Março de 2022

À Secretaria Geral dos Conselhos Superiores Deliberativos - SEGE

Srta. Amanda Gomes Mota,

Prezada Secretária,

Cumprimentando-a, e considerando o disposto no Art. 12 da Instrução Normativa nº 05 de 27/08/2021, da CGU,
encaminhamos o , para fins de inclusão na pautaRelatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - Raint/2021
da próxima Reunião Ordinária do Conselho Superior de Administração (Consad), agendada para ocorrer no dia 31 de
março de 2021.

Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 29/03/2022 08:27)
JULIA SILVA DE PAULO

Matrícula: 1620715

Processo Associado: 23479.007495/2022-09

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 4287 2022 DESPACHO DE ENVIO 29/03/2022

2661e5317f

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

DESPACHO DE ENVIO Nº 4480/2022 - SEGE (11.72) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Marabá-PA, 31 de Março de 2022

À Audin,

Após aprovação do Raint 2021 pelo Conselho Superior de Administração
(Consad), encaminhamos os autos com a respectiva resolução para
providências.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 31/03/2022 14:39)
AMANDA GOMES MOTA

Matrícula: 2136962

Processo Associado: 23479.007495/2022-09

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 4480 2022 DESPACHO DE ENVIO 31/03/2022

496b09e17d

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

DESPACHO DE ENVIO Nº 4481/2022 - SEGE (11.72) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Marabá-PA, 31 de Março de 2022

Em , solicito o Desentranhamento da(s) peça(s) listada(s) abaixo, do processo 23479.007495/2022-09, por31/03/2022
motivo de Retirado para alteração da data..

4Ordem: 
48Número: 

2022Ano: 
NÃO PROTOCOLADONúmero de Protocolo: 

RESOLUÇÃOTipo de Documento: 

(Assinado digitalmente em 31/03/2022 14:44)
AMANDA GOMES MOTA

Matrícula: 2136962

Processo Associado: 23479.007495/2022-09

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 4481 2022 DESPACHO DE ENVIO 31/03/2022

b5ab8b029b

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO 
 

RESOLUÇÃO Nº 64, DE 31 DE MARÇO DE 2022 

  

Apreciação do Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna, exercício de 2021, da 
Unifesspa. 

 

 O Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, nomeado pelo 
Decreto Presidencial de 15 de setembro de 2020, em cumprimento à decisão do Egrégio 
Conselho Superior de Administração (CONSAD), em sessão realizada em 31.03.2022 e 
em conformidade com os autos do Processo nº 23479.007495/2022-09 - Unifesspa, 
procedente da Auditoria Interna (AUDIN), promulga a seguinte   

 

R E S O L U Ç Ã O 

              

Art 1º Fica apreciado o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, exercício 
2021, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). 

 

Art 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Reitoria da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá/PA, 31 de março de 
2022.  

 

 

 

  

Francisco Ribeiro da Costa 

Presidente do Conselho Superior de Administração 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 31/03/2022

RESOLUÇÃO Nº 50/2022 - SEGE (11.72) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 31/03/2022 14:48 ) 
FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA 

REITOR

1559259

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 50 2022 RESOLUÇÃO 31/03/2022 b907ac0611

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf
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