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1. INTRODUÇÃO 
  

A AUDIN é um órgão suplementar de natureza técnica, de assessoria à 
administração superior e de avaliação quanto à eficácia e eficiência dos controles internos 
administrativos, com foco na missão institucional, visando a promoção de melhorias 
contínuas na qualidade dos gastos públicos, com o fim de minimizar o impacto ou a 
probabilidade de ocorrências que possam impedir ou dificultar o alcance dos objetivos 
estabelecidos. 

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 Resoluçãon° 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. Entretanto, a sua efetiva criação ocorreu no final do exercício de 2015 com 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 2017 a AUDIN buscou executar suas atividades 
baseadas nas ações previstas no Plano de Auditoria Interna – PAINT 2017 que foram 
distribuídas entre as seguintes áreas: a) área de controle da gestão; b) área de gestão 
orçamentária e financeira; c) área de gestão de recursos humanos; d) reserva técnica. 

Dentre as principais ações realizadas, destacam-se: a elaboração do Relatório Anual 
de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2016; elaboração do PAINT 2018; emissão de 
Parecer sobrea Prestação de Contas da Unifesspa, referente ao exercício de 2016; 
acompanhamento da auditoria e posterior cumprimento das recomendações realizadas 
pelos auditores do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União-CGU; 
emissão de Parecer, solicitado pela Administração Superior, sobre Minuta da Resolução 
que estabelece normas para a concessão de carga horária docente para o desenvolvimento 
de projetos de ensino, de pesquisa ou de extensão; e as capacitações realizadas pelos 
servidores da Unidade. 

Porém, verifica-se que não foi possível executar todas as ações planejadas para o 
exercício, fato que se deve, principalmente, aos seguintes motivos: tempo incipiente de 
implantação e devida estruturação da Unidade de Auditoria Interna da instituição; greve dos 
servidores Técnico-Administrativos em Educação da rede federal de ensino; e a escassez 
de servidores necessários a realização dos trabalhos na AUDIN.  
 
1.1 Identificação da Unidade 
 

Quadro 1 – Identificação da Unidade 

Nome / Sigla: Auditoria Interna - AUDIN 

Endereço Completo: Av. dos Ipês, área de expansão urbana da Nova Marabá, Bairro: Cidade Jardim / CEP. 

68500-00 – (Unidade III - Cidade Universitária). 

Ato de criação da Unidade: A AUDIN 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. 
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E-mail e Telefone da Unidade: audin@unifesspa.edu.br               Telefone: (94) 2101-5925 

Nome do Dirigente: Júlia Silva de Paulo 

Portaria de nomeação e Período de Gestão: Portaria Nº 1216/2015 (Publicada no DOU de 21.12.2015) 

 

 

2. ORGANOGRAMA 
 

A estrutura organizacional da Auditoria Interna está elencada na Resolução de nº 
011/2015 do CONSUN/Unifesspa, aprovada pelo Conselho Universitário-CONSUN de 24 
de junho de 2015, e no Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna–AUDIN da 
Unifesspa, aprovada pela Resolução nº 041 do Conselho Universitário-CONSUN/Unifesspa 
de 17 de agosto de 2017. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
Figura 1 –Organograma/AUDIN 
Fonte: Resolução n.º 011/2015-CONSUN e Regimento Interno da Auditoria Interna-AUDIN da Unifesspa 

 
3. CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 
 
3.1 Organização e Funcionamento 
 

 Conforme estabelecido no Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna da 
Unifesspa, a AUDIN é vinculada ao Conselho Universitário (CONSUN) e se organizará, 
administrativa e funcionalmente, da seguinte forma: I- Coordenação Geral (Titular da 
Unidade de Auditoria Interna); II- Secretaria Executiva; III- Coordenadoria de Controle e 
Acompanhamento; IV- Departamento de Apoio Administrativo; V- Departamento Técnico de 
Auditagem. 

O corpo técnico funcional da AUDIN, na maior parte do exercício de 2017, foi 
composto por 2 (dois) servidores, quais sejam:  

Auditoria 
Interna  

Departamento 
Técnico de 
Auditagem 

Secretaria 
Executiva 

Coordenadoria de 
Controle e 

Acompanhamento 

Departamento 
de Apoio 

Administrativo 

mailto:audin@unifesspa.edu.br
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a) Sra. Júlia Silva de Paulo - Titular da Unidade de Auditoria Interna (Auditora Geral);  
b) Sr. Henrique Silva de Souza - Assistente em Administração (Coordenador de 

Controle e Acompanhamento). 
No dia 17/10/2017 o servidor Rodrigo Bueno Borges, cargo de Contador, foi removido 

da Pró-Reitoria de Administração e Infra-Estrutura-PROADI, através da Portaria nº 
1545/2017, para compor a equipe da Auditoria Interna da Unifesspa, o qual foi designado 
para responder pelo Departamento Técnico de Auditagem. Dessa forma, a AUDIN finalizou 
o ano de 2017 com 3 (três) servidores técnicos em seu quadro de pessoal. 

Importante citar que a Auditora Geral, Sra. Júlia Silva de Paulo, entrou em Licença 
Maternidade a partir do dia 15/11/2017; e houve a greve dos servidores técnico-
administrativos no período de 04 a 22/12/2017. 

Ressalta-se que o quadro atual de servidores da AUDIN ainda não está composto 
de acordo com a estrutura descrita em seu Regimento Interno, e que atualmente é 
insuficiente para a realização de trabalhos efetivos de auditoria. Para se ter melhores 
resultados dos trabalhos da auditoria interna, exige-se uma equipe multidisciplinar com 
conhecimentos e especialidades diversificadas nas áreas econômica, jurídica, contábil, 
administrativa, dentre outras. 

Uma das condições para que as atividades da auditoria interna tenham desempenho 
satisfatório é a frequente atualização de seus servidores. No exercício de 2017 as 
capacitações realizadas pelos servidores da AUDIN foram definidas de acordo com os 
objetivos propostos no PAINT e a disponibilidade orçamentária da Unidade, conforme 
segue: 

 
Quadro 2 –Capacitações realizadas por servidores da AUDIN 

Júlia Silva de Paulo 
 
 
 

- 46º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias do 

Ministério da Educação, com o tema Capital Intelectual 
das IFEs, realizado na cidade de São Bernardo do 
Campo/SP, no período de 06 a 10 de maio de 2017, 
carga horária de 28 horas; 
 
- Turma 1/2017 - Regras e Fundamentos do Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens 
(SCDP), realizado no período de 18/04/2017 a 
15/05/2017, com carga-horária de 30 horas – Ofertado 
pela ENAP (à distância). 
 
- Curso Integrado - Entendendo a Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público, com enfoque no PCASP; Empenho e 
suas peculiaridades; Conformidades de Registro de 
Gestão e Contábil; Análise de Regularizações Contábeis 
no Novo SIAFI; Principais Regularizações. Período: 28 
de agosto a 06 de setembro de 2017 – Ofertado pela 
ABOP – Santarém/PA – Carga Horária: 40 horas. 
 

Henrique Silva de Souza - 46º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias do 

Ministério da Educação, com o tema Capital Intelectual 
das IFEs, realizado na cidade de São Bernardo do 
Campo/SP, no período de 06 a 10 de maio de 2017, 
carga horária de 28 horas; 
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Fonte: AUDIN 

  
3.2 Quadro de Pessoal 
 

Quadro 3 - Técnicos administrativos por classe e subunidade 

Unidade – Auditoria Interna 

Classe 

Total 

D E 

Titular da Unidade de Auditoria Interna 

(Coordenação Geral) 

01  01 

Coordenadoria de Controle e 

Acompanhamento 

01  01 

Departamento Técnico de Auditagem  01 01 

Total   03 

Fonte: AUDIN 

 

3.3 Técnicos Administrativos afastados e tipo de afastamento 
 

Quadro 4 -  Técnicos administrativos afastados e tipo de afastamento 

Subunidade Quantidade Tipos de Afastamento* 

Titular da Unidade de Auditoria 

Interna (Coordenação Geral) 

01 Licença Maternidade 

Fonte: AUDIN 

Nota: *Licença Maternidade da Titular da Unidade de Auditoria Interna no período de 15/11/2017 a 13/05/2018. 

 

 
 
 

- Oficina de Direitos e Inclusão da pessoa com 
deficiência, realizado na Unifesspa, no período de 21 a 
25 de agosto de 2017, carga horária de 20h. 
 

Rodrigo Bueno Borges - Curso de Gestão Orçamentária e Financeira, realizado 
na Unifesspa, no período de 30 de outubro a 01 de 
novembro de 2017, carga horária de 20h; 
 
- 47º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias do 
Ministério da Educação, com o tema Alinhando a 
Atividade de Auditoria Interna à gestão de riscos e 
governança, realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
no período de 06 a 10 de novembro de 2017, carga 
horária de 40 horas. 
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4 PRINCIPAIS INICIATIVAS DA GESTÃO NO CAMPO DA AUDITORIA INTERNA 
 

4.1    Atuação da Unidade de auditoria Interna 

Neste segundo ano de atuação da Unidade de Auditoria Interna, avalia-se que pelo 
quantitativo de servidores que desempenharam atividades na Unidade até 16/10/2017 (02 
servidores), e pelo espaço atualmente utilizado (14,36 m²), a Unidade ainda se encontra 
em fase de implantação. Cabe destacar que, embora com significativas situações adversas 
enfrentadas no decorrer do exercício de 2017, vislumbra-se uma atuação mais efetiva da 
AUDIN para o exercício de 2018, com o ingresso de mais 01 (um) servidor na equipe, assim 
como todo o aprendizado gerado no decorrer dos exercícios de 2016 e 2017, em especial 
pelas oportunidades de capacitação propiciadas através da participação nos 44º, 45º, 46º 
e 47º Fórum Nacional de Capacitação das Auditorias Internas do MEC, que ocorreram, 
nesses 02 (dois) primeiros exercícios de atividades da AUDIN. 

No exercício de 2017 houveram participações em reuniões no âmbito do programa 
“Unifesspa de Todos Nós”, no sentido de se conhecer as demandas apresentadas pelas 
comunidades acadêmicas (discentes, docentes e TAE’s), bem como acompanhar os 
encaminhamentos propostos pelos integrantes da Administração Superior. No dia 
29/06/2017 – 16h30m às 20h – ocorreu a reunião com integrantes da comunidade 
acadêmica do Instituto de Geociências e Engenharias - IGE; No dia 03/07/2017 – 16h30m 
às 19h – ocorreu a reunião com integrantes da comunidade acadêmica do Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas – ICSA, na cidade de Rondon do Pará; No dia 04/07/2017 – 09h 
às 12h30 – ocorreu a reunião com integrantes da comunidade acadêmica do Instituto de 
Linguística, Letras e Artes – ILLA. Entende-se como de relevante importância estes 
momentos dialógicos com as comunidades acadêmicas que integram a Universidade, por 
ser um dos momentos em que os gestores (Administração Superior) se aproximam da 
comunidade, no sentido de ouvir/conhecer as suas demandas/dificuldades, e assim, em 
conjunto, encontrar/propor/sugerir caminhos para resolução das demandas, e, 
consequentemente, atingir-se os objetivos institucionais. 
 
4.2   Gestão de risco e controles internos 

 
As ações referentes à gestão de riscos e controles internos no âmbito da Unifesspa 

encontram-se em fase inicial. Nesse contexto, pode-se destacar as seguintes providências 
tomadas pela gestão: 

 
1 – Criação do Comitê de Governança, Riscos e Controles, através da Portaria nº 

865/2017 de 12/06/2017 que designa os servidores membros e suas competências 
(Processo nº 23479.008282/2017-73); 

2 – Proposta de criação do Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos e 
Controles e da Política de Gestão de Riscos da Unifesspa (Processo nº 
23479.012731/2017-36); 

3 – Proposta de Criação da Coordenadoria de Mapeamento de Processos e 
Controles Internos de Gestão (Processo nº 23479.006495/2017-16); 
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4 – Realização de curso de capacitação, a servidores de diversos departamentos da 
instituição, sobre Gestão de Riscos e Controles Internos – Teoria e Prática de acordo com 
a IN MP/CGU 01/2016, com carga horária de 20 horas. 
 

Salienta-se que a AUDIN atua na avaliação dos processos e ações de implantação 
e implementação da gestão de riscos e melhorias nos controles internos da instituição, de 
acordo com suas responsabilidades (3° LINHA DE DEFESA), e disposições da IN 
CONJUNTA MP/CGU 01/2016.  

 
5 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS A PARTIR DO PLANEJAMENTO DA UNIDADE 
 

No Planejamento Anual de Atividades - PAINT-2017, desta Unidade de Auditoria 
Interna, constavam duas ações específicas de auditoria, quais sejam: a) AÇÃO 2.1: 
Avaliação da execução das metas físicas e/ou financeiras do Programa 2080. Ação 4002 - 
Assistência ao Estudante de Ensino Superior; b) AÇÃO 3.1: Gestão de Pessoas - 
Afastamento para participação em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.  

Considerando as situações adversas citadas no item 3.1 – Organização e 
Funcionamento (em especial a insuficiência de recursos humanos), no sentido de otimizar 
os trabalhos, considera-se oportuno e estratégico o aproveitamento do trabalho realizado 
pela CGU, através da Auditoria de Avaliação da Gestão - Ordem de serviço n.º 201603439 
– Avaliação da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 
realizado no período de 13 a 17/02/2017, pela similaridade dos objetos/escopos de 
trabalho. Diante do importante e apurado trabalho técnico realizado pelos auditores da 
CGU, entende-se que seja pertinente considerá-lo no sentido de conhecer e entender as 
fragilidades levantadas/apontadas, bem como de acompanhar o atendimento das 
recomendações, ao invés de dar início a uma auditoria com o mesmo escopo de trabalho 
e com reduzida força de trabalho. Nesta ação de auditoria, realizada pela CGU, foram 
expedidas 5 (cinco) recomendações, quais sejam: 1 - Estabelecer critérios objetivos para 
seleção dos alunos que irão se submeter à visita domiciliar; 2 - Corrigir as deficiências 
técnicas no Sistema de Assistência Estudantil (SAE), no que se refere à geração de 
consultas e ao detalhamento de informações sobre pontuação dos discentes; 3 - 
Desenvolver mecanismos que permitam dar transparência, à comunidade acadêmica, 
quanto à situação do cadastro reserva dos processos seletivos, informando a ocorrência de 
chamadas de discentes que compõe o cadastro reserva e motivação do surgimento da vaga 
(ex: aumento do número de bolsas/auxílios fornecidos pela IFES, desistência de bolsista, 
etc.); 4 - Estabelecer critérios objetivos para seleção de discentes nos projetos apoiados 
pela IFES no eixo Apoio e Acompanhamento à Formação, levando em consideração o que 
dispõe o art. 5º do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010; 5 - Aprimorar o sistema de 
gerenciamento do eixo Apoio e Acompanhamento à Formação, de modo a permitir ao 
Coordenador do Projeto inserir documentação que comprove que a forma que a seleção 
dos bolsistas ocorreu. Tais recomendações foram expedidas com prazo para atendimento 
até 02/12/2017, as quais houveram manifestação sobre as tratativas implantadas pela 
gestão da Unifesspa no dia 01/12/2017. 

Já em relação a Ação 3.1 – Avaliação dos Afastamentos para participação em 
Programas de Pós-Graduação, considerando a relevância do escopo e a inexecução da 
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ação no exercício de 2017 (insuficiência de recursos humanos para executar a citada ação 
de auditoria), necessita-se de sua reinserção no PAINT-2018. 

Em relação a AÇÃO 1.1 do PAINT-2017 – “Elaboração do RAINT-2016”, conforme 
exigência da Instrução Normativa n° 024/2015-CGU, o citado documento foi produzido e 
apreciado pelo Conselho Superior de Administração-CONSAD, o que resultou na expedição 
da Resolução n° 025 de 25/05/2017. 

No que se refere à AÇÃO 1.2 do PAINT-2017 – “Elaboração do Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2018”, foi elaborado o citado 
instrumento técnico (PAINT-2018) conforme exigências da Instrução Normativa n° 
024/2015-CGU, tendo sido encaminhada a proposta do PAINT-2018 para a CGU, através 
do Ofício 337-2017-GR/Unifesspa de 27.10.2017. Na data de 14/11/2017 recebemos a 
devolutiva da CGU, via email encaminhado pelo Sr. Edson Santa Brígida Fragoso (Chefe 
de Serviço – CGU/Regional/PA), através do qual foi informado que o PAINT-2018 atendia 
aos normativos que regem a matéria, devendo ser dado seguimento as demais 
providências constantes na IN 024/2015-CGU. Desta forma, através do Processo n° 
23479.017158/2017-11 foi encaminhada a proposta do PAINT-2018 para análise por parte 
do Conselho Superior de Administração - CONSAD, e, pela impossibilidade de ser 
apreciado no citado conselho antes de 31/12/2017, conforme exigência do Art. 7° da IN 
024/2015-CGU, o citado instrumento técnico foi aprovado ad referendum ao Conselho 
Superior de Administração, através da Resolução n° 1930/2017 de 18/12/2017. 

Em relação à AÇÃO 1.3 do PAINT-2017 - “Elaboração do Parecer sobre o Processo 
de Contas/Relatório de Gestão-2016”, na data de 16/03/2017 foi expedido o parecer por 
esta Unidade de Auditoria Interna, tendo o citado parecer sido apreciado na Reunião do 
Conselho Superior de Administração realizada no dia 23/03/2017, ocasião em que foi 
aprovada a Prestação de Contas Anual e o Relatório de Gestão da Unifesspa referente ao 
exercício de 2016 (Resolução n° 022 de 23/03/2017). 

No que se refere à AÇÃO 1.7 do PAINT-2017 - “Acompanhamento do cumprimento 
das recomendações ou determinações constantes nos relatórios da CGU e do TCU pelos 
setores envolvidos”, relata-se que foram expedidas 3 (três) recomendações/determinações 
exaradas pelo Tribunal de Contas da União-TCU através dos Acórdãos nº 4404/2017 e 
10160/2017, e foram expedidas 36 recomendações pelos auditores do Ministério da 
Transparência e Controladoria Geral da União-CGU, as quais são monitoradas pela AUDIN, 
conforme segue: 

Quadro 5 - Diligências expedidas pelo TCU no exercício de 2017  

TCU – Diligências em 2017 

Número do 
Acórdão 

Tipo de Ato Tipo de 
Determinação 

Quantidade de 
Determinações por 

Interessado 

Documento 
legal de 

Resposta 

Recebidas Atendidas 

ACÓRDÃO Nº 
4404/2017 - 
TCU - 1ª 
Câmara 

ATOS DE 
ADMISSÃO 

Retificação de Ato 
de admissão 
incluído no 
Sistema de 
Apreciação e 
Registro de Atos 
de Admissão e 

01 01 

Ofício nº 134 
de 19 de julho 
de 2017 do 
Gabinete da 
Reitoria da 
Unifesspa 
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Concessões 
(SISAC), com 
fundamento nos 
arts. 45, caput, da 
Lei 8.443/1992, 
260, § 6º, do 
Regimento Interno 
do TCU, 3º, §§ 6º 
e 7º, da Resolução 
- TCU 206/2007 e 
15, caput e § 1º, 
da Instrução 
Normativa - TCU 
55/2007. 

ACÓRDÃO Nº 
10160/2017 - 
TCU - 1ª 
Câmara 

ATOS DE 
ADMISSÃO 

Apresentação de 
documentação 
comprobatória de 
desligamentos, em 
virtude de 
possíveis casos de 
acumulação 
irregular de cargos 
públicos de 
professor, no 
regime de 
dedicação 
exclusiva, com 
outro cargo 
público, em 
desacordo com o 
disposto no art. 14, 
inciso I, do Decreto 
nº 94.664/87 e no 
art. 20, § 2º, da Lei 
nº 12.772/2012 

02 02 

Ofício nº 396 
de 18 de 
dezembro de 
2017 do 
Gabinete da 
Reitoria da 
Unifesspa 

Fonte: PROGEP 

 

Quadro 6 – Recomendações da CGU na Situação Atendida  

Documento Identificação Recomendação 

OS: 201603439 170913 Planejar os gastos com recursos do PNAES de forma a evidenciar os 
benefícios assistências gerados aos discentes alvos do programa e o 
atendimento prioritário de que trata o art. 5º do Decreto nº 7.234, de 
19 de julho de 2010, bem como impedir o pagamento de despesas 
inelegíveis. 

OS: 201603439 170914 Normatizar a utilização de critérios socioeconômicos na seleção de 
discentes a serem assistidos pelo PNAES, evidenciando o 
atendimento prioritário de que trata o art. 5º do Decreto n.º 7.234, de 
19 de julho de 2010.            

OS: 201603439 170915 Estabelecer critérios objetivos para seleção dos alunos que irão se 
submeter à Visita domiciliar.            
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OS: 201603439 170916 Corrigir as deficiências técnicas no Sistema de Assistência Estudantil 
(SAE), no que se refere à geração de consultas e ao detalhamento de 
informações sobre pontuação dos discentes.            

OS: 201603439 170917 
Desenvolver mecanismos que permitam dar transparência, à 
comunidade acadêmica, quanto à situação do cadastro reserva dos 
processos seletivos, informando a ocorrência de chamadas de 
discentes que compõe o cadastro reserva e motivação do surgimento 
da vaga (ex: aumento do número de bolsas/auxílios fornecidos pela 
IFES, desistência de bolsista, etc.).            

OS: 201603439 170918 
Estabelecer critérios objetivos para seleção de discentes nos projetos 
apoiados pela IFES no eixo Apoio e Acompanhamento à Formação, 
levando em consideração o que dispõe o art. 5º do Decreto nº 7.234, 
de 19 de julho de 2010.            

OS: 201603439 170919 Aprimorar o sistema de gerenciamento do eixo Apoio e 
Acompanhamento à Formação, de modo a permitir ao Coordenador 
do Projeto inserir documentação que comprove que a forma que a 
seleção dos bolsistas ocorreu.            

OS: 201603435 170921 Submeter ao órgão colegiado competente proposta de revisão da 
Resolução CONSUN nº 005, de 08 de outubro de 2014, de modo a 
realizar adequação do caput do art. 6º e do inciso II, §2º do mesmo 
artigo, à legislação vigente.            

OS: 201603435 170922 Regulamentar a destinação dos recursos previstos no §5º do art. 9º e 
no art. 14º da Resolução CONSUN nº 005, de 08 de outubro de 2014, 
estabelecendo as situações e os critérios para aplicação dos 
percentuais.            

OS: 201603435 170923 
Editar normativo interno que estabeleça critérios objetivos para 
concessão de bolsas e para seleção de bolsistas, e procedimentos 
que permitam, à Unifesspa e à comunidade acadêmica, visualizar a 
carga horária que será empregada pelo bolsista na execução do 
projeto, de modo a fomentar a transparência das concessões de 
bolsas em contratos e convênios celebrados com fundações de 
apoio.           

OS: 201603435 170925 
Implantar - por meio de Comissão a ser designada pelo CONSUN 
(artigo 15 da Resolução CONSUN nº 005/2014) - registro centralizado 
referente a todos os dados relativos aos projetos, relacionados a 
contratos/convênios firmados com Fundações de Apoio, observando 
o disposto no artigo 12, §2º, do Decreto nº 7.423/2010.            

OS: 201603435 170936 
Atualizar a Resolução CONSUN nº 005/2014, de modo a estabelecer 
prazo para elaboração de relatório final, em conformidade com o 
disposto no §3º do art. 11 do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 
2010.            

OS: 201603435 170938 
Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas a verificação 
da adequabilidade das prestações de contas, de forma a garantir que 
as mesmas estejam em conformidade com o §2º do art. 11, do Decreto 
nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, e o § 2º do art. 17 da Resolução 
CONSUN nº 005, de 08 de outubro de 2014, sem prejuízo dos demais 
requisitos exigidos. 

OS: 201603435 170940 
Solicitar à FADESP o detalhamento dos custos operacionais cobrados 
na execução do contrato nº 19/2014, com o intuito de emissão de 
parecer, pelo setor responsável pela análise das prestações de contas 
dos contratos firmados, sobre a razoabilidade do valor cobrado, 
providenciando o ressarcimento de todo ou de parte do valor de R$ 
2.089,68, caso verificado alguma desconformidade.            
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OS: 201603435 170942 
Estabelecer as modalidades, requisitos e valores de referência das 
bolsas por meio de Resolução previamente aprovada pelo CONSEPE 
e, não por meio de Portaria (em obediência ao § 9º do art. 9, da 
Resolução CONSUN nº 005/2014). 

OS: 201700831 172999 
Implementar ações/procedimentos/rotinas, de modo a acompanhar 
todas as fases do processo licitatório/dispensa/inexigibilidade, de 
modo a minimizar o tempo gasto em cada etapa do processo.            

OS: 201700831 173001 
Apresentar o resultado do Processo Administrativo Disciplinar que 
apura a acumulação ilícita de cargos públicos do servidor CPF 
***.694.212-**.            

Fonte: Sistema MONITOR – CGU em 18/01/2018. 

Nota: A gestão da Unifesspa implantou procedimentos para o atendimento das recomendações 
supracitadas, as quais foram avaliadas e acatadas pela CGU de acordo com manifestação do órgão. 

 

Quadro 7 – Recomendações da CGU na Situação Monitorando 

Documento Identificação Recomendação 

OS: 201603435 170920 
 

Elaborar e, constantemente, aprimorar o fluxo de aprovação de 
normas que preveja o exame da norma proposta em relação à 
legislação vigente, de modo a evitar a existência de dispositivos que 
extrapolem as previsões legais.            

OS: 201603435 170924 Desenvolver controle interno prévio para que a edição de normas 
esteja alinhada às competências regimentais ou previstas em 
normativo interno específico.            

OS: 201603435 170926 
Dar publicidade - por meio de Comissão a ser designada pelo 
CONSUN (artigo 15 da Resolução CONSUN nº 005/2014) - às 
informações dos contratos/convênios firmados com a Fundação de 
apoio, contemplando, no mínimo, os dados previstos no artigo 12, §2º, 
do Decreto nº 7.423/2010.            

OS: 201603435 170927 
 

Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas a realização 
de monitoramento para verificar se a fundação de apoio está 
atendendo adequadamente ao que dispõe o art. 4º-A da Lei nº 8.958, 
de 20 de dezembro de 1994.            

OS: 201603435 170928 
 

Incluir nos contratos firmados com as Fundações de Apoio a 
obrigação de divulgar, no mínimo, os dados referentes a os 
instrumentos contratuais firmados, os relatórios semestrais de 
execução dos contratos, a relação dos pagamentos efetuados a 
servidores ou agentes públicos de qualquer natureza, bem como 
pessoas físicas e jurídicas, e as prestações de contas, nos moldes 
que dispõe o art. 4º-A da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 
1994.            

OS: 201603435 170929 
Implantar - por meio de Comissão a ser designada pelo CONSUN 
(artigo 15 da Resolução CONSUN nº 005/2014) - sistemática de 
gestão, controle e fiscalização de contratos/convênios, na forma do 
artigo 12, inciso II, do Decreto nº 7.423/2010.            

OS: 201603435 170930 Elaborar normativo ou rotina que defina periodicidade de divulgação 
das informações, tanto de aspectos contratuais quanto de 
acompanhamento da execução dos contratos/convênios, na internet 
e no boletim interno.            

OS: 201603435 170931 
Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas a verificação 
da obrigatoriedade de aprovação, por todos os órgãos acadêmicos 
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competentes, dos contratos celebrados por meio da Lei nº 8.958, de 
20 de dezembro de 1994.            

OS: 201603435 170932 
Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas a garantir 
que constem nos planos de trabalho as informações exigidas pelo §1º 
do art. 6º do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.            

OS: 201603435 170933 
Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas a garantir 
que preços constantes no projeto estão compatíveis com os 
praticados no mercado.            

OS: 201603435 170934 
Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas a impedir a 
formalização de contratos com finalidade diversa das elencadas no 
§2º do art. 1º da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 e o §1º do 
art. 2º do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010.            

OS: 201603435 170935 
Implantar controles, rotinas ou procedimentos para verificar se os 
recursos dos projetos apoiados pelas fundações de apoio são 
efetivamente utilizados para o fim a que se propõem, sem que haja 
desvio de finalidade, na forma do art. 13 do Decreto 7.423, de 31 de 
dezembro de 2010.            

OS: 201603435 170937 
 

Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas a verificação 
do pagamento de despesas alheias aos projetos formalizados por 
meio da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.            

OS: 201603435 170939 
Implantar controles, rotinas ou procedimentos com vistas a verificação 
da legalidade dos pagamentos realizados às fundações de apoio a 
título de custos operacionais, bem como a análise sobre a 
razoabilidade dos valores cobrados.            

OS: 201603435 170941 
Implantar controles, rotinas ou procedimentos para verificação de 
possível subcontratação total ou parcial que delegue a terceiros a 
execução do objeto dos contratos/convênios firmados com as 
fundações de apoio.            

OS: 201700831 172998 
 

Providenciar o levantamento do período em que houve acumulação 
ilícita de cargos públicos por parte dos docentes em regime de 
dedicação exclusiva CPF ***.537.302-** e ***.341.973-**, e instaurar 
processo para devolução ao erário dos valores recebidos 
indevidamente.            

OS: 201700831 173000 
Notificar o servidor servidor CPF ***.222.482-** para que a situação 
de acumulação ilícita por incompatibilidade de horários seja 
solucionada. 

OS: 201700831 173002 
Notificar o servidor CPF ***.276.602-97 para que a situação de 
acumulação ilícita de cargos públicos seja solucionada.            

OS: 201700831 173003 
Apresentar os resultados das apurações relativas aos indícios de 
acumulação dos servidores CPF ***.398.592-**, ***.446.652-**, 
***.910.602-**, ***.778.102-**, ***.562.812-**, ***.535.922-**, 
***.875.212-**, ***.874.112-**, ***.096.252-**, ***.762.612-**, e 
***.337.862-**, bem como as providências adotadas para os casos em 
que a acumulação se confirme.            

Fonte: Sistema MONITOR – CGU em 18/01/2018 
Nota: A gestão da Unifesspa solicitou prorrogação de prazo para implantar procedimentos ao 
atendimento das recomendações supramencionadas. Tal solicitação foi aceita pela CGU e o prazo foi 
prorrogado para 18/03/2018.  

 

Em relação à AÇÃO 5.1 do PAINT-2017 - Assessoramento e Orientações – ocorreu 
uma demanda do Gabinete da Reitoria (Memorando n° 167/2017-GR/Unifesspa de 
01/11/2017 - tratando do Processo n° 23479.008551/2017-85 – Minuta da Resolução que 
estabelece as normas para a concessão de carga horária docente para o desenvolvimento 
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de projetos de ensino, de pesquisa ou de extensão e dá outras providências). Neste sentido, 
foi expedido o Parecer n° 02/2017-AUDIN de 09/11/2017, através do qual houve 
posicionamento que ratifica a necessidade da edição de instrumentos de controle interno, 
que estabeleçam “normas para concessão de carga horária para servidores (docentes e 
técnicos administrativos em educação), para o desenvolvimento de projetos de ensino, de 

pesquisa ou de extensão. 
No que tange a AÇÃO 5.3 do PAINT-2017 – “Ações de capacitação da Auditoria”, no 

item 3.1 consta o Quadro 2 com as informações das Capacitações realizadas por servidores 
da AUDIN. 

 
Quadro 8 - Objetivos estratégicos com seus respectivos indicadores, metas previstas, alcançadas e análise 
dos resultados, alinhados ao aditamento do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unifesspa (2014-
2018). 

 
 

Objetivos Estratégicos 
 

Indicador 

Metas  
 

Análise dos resultados Previstas 

Alcançadas 

(%) 
Valor 

absoluto 

Fortalecer as atividades 
de controle interno 

% de redução do 
número de 
recomendações 
emitidas por órgãos de 
controle interno e pela 
avaliação institucional 

- - - 

As recomendações 
expedidas pelo órgão de 
controle interno (CGU) à 
Unifesspa ocorreram 
somente no exercício de 
2017, o que inviabiliza 
comparar o percentual 
de redução de 
recomendações 
emitidas; 

% de atendimento às 
recomendações dos 
órgãos de controle e da 
avaliação institucional 

39 51% 20 

As 3 (três) 
determinações exaradas 
pelo TCU foram 
atendidas pela 
Unifesspa através da 
PROGEP. Sobre as 
recomendações da 
CGU, a gestão da 
Unifesspa implantou 
procedimentos que 
resultou no atendimento 
de 17 (dezessete) das 
36 (trinta e seis) 
recomendações 
expedidas pelo órgão de 
controle interno, no 
prazo inicial proposto; 
para as demais 
recomendações (19) 
foram solicitadas 
prorrogação de prazo 
para 18/03/2018, a qual 
foi acatada pela CGU. 

Fonte: AUDIN 
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5.1 Demonstração da série histórica dos indicadores da unidade 
 

Quadro 9 – Demonstração da série histórica dos indicadores da unidade 

 
Indicador 

Série histórica 

2014 2015 2016* 2017 

% de redução do número de 
recomendações emitidas por 
órgãos de controle interno e 
pela avaliação institucional 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

% de atendimento às 
recomendações dos órgãos de 
controle e da avaliação 
institucional 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

51% 

Fonte: AUDIN 
Nota 1: As recomendações expedidas pelo órgão de controle interno (CGU) à Unifesspa ocorreram 
somente no exercício de 2017, o que inviabiliza comparar o percentual de redução de recomendações 
emitidas; 

Nota 2: A gestão da Unifesspa solicitou prorrogação de prazo para implantar procedimentos ao 
atendimento das recomendações pendentes. Tal solicitação foi aceita pela CGU e o prazo foi 
prorrogado para 18/03/2018.  

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Importante salientar que o papel primordial da Auditoria Interna é agregar valor à 
gestão, na constante busca pela maximização da qualidade dos trabalhos, aliadas 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 seus servidores 
que deverão apresentar conhecimentos e especialidades diversificadas, para que assim, 
possa-se ter uma equipe com caráter multidisciplinar e, consequentemente, seja possível 
alcançar o seu pleno e satisfatório funcionamento.  

Nesse sentido, para que as atividades de auditoria interna tenham impacto relevante 
para a universidade, 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. 

Contudo, observa-se que muitos são os desafios desta Unidade de Auditoria Interna, 
entretanto, com a resolução de problemas relacionados à limitação espacial, insuficiência 
de servidores (equipe multidisciplinar), aliados ao contexto de permanente 
formação/qualificação profissional, é plenamente possível a execução satisfatória dos 
trabalhos de auditoria no âmbito da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 


