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ALVARÁ Nº 5.922, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018

O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/86148 - DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:

Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por
01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida
à empresa TASER SEGURANCA PRIVADA LTDA EPP, CNPJ nº
10.930.976/0001-17, especializada em segurança privada, na(s)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar em São Paulo, com
Certificado de Segurança nº 2211/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.

ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO

Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018

Revoga a Instrução Normativa nº 24, de 17
de novembro de 2015.

O MINISTRO DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, considerando o disposto
no art. 20 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, resolve:

Art. 1º Revogar a Instrução Normativa nº 24, de 17 de
novembro de 2015, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria
Interna - PAINT, os trabalhos de auditoria realizados pelas unidades
de auditoria interna e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria
Interna (RAINT) e dá outras providências, em decorrência da
publicação da Instrução Normativa SFC nº 09, de 09 de outubro de
2018.

WAGNER DE CAMPOS ROSARIO

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 2.735, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018

Institui a estrutura de governança para a
gestão do Planejamento Estratégico do
Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União - CGU.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO,
no uso da competência que lhe confere o art. 5º, do Anexo I, do
Decreto nº 8.910, de 22 de novembro de 2016, e considerando o
disposto na Portaria nº 50.223, de 4 de dezembro de 2015,
alterada pela Portaria nº 903, de 11 de abril de 2017, e na Portaria
nº 2.217, de 20 de agosto de 2018, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Instituir a estrutura de governança para a ação

estratégica do Planejamento Estratégico do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União, conforme
determinação da Portaria nº 2.217, de 20 de agosto de 2018.

CAPÍTULO II
DO COMITÊ DE GOVERNANÇA E GESTÃO

ESTRATÉGICA (CGGE)
Art 2º Compete ao Comitê de Governança e Gestão

Estratégica (CGGE):
I - aprovar, a cada quadriênio, o Planejamento Estratégico

da CGU;
II - estabelecer diretrizes, objetivos, iniciativas e

indicadores estratégicos;
III - monitorar e avaliar, anualmente, a execução do

Planejamento Estratégico;
IV - aprovar o Plano Tático das unidades

o rg a n i z a c i o n a i s ;
V- aprovar o Plano Operacional Anual das unidades

o rg a n i z a c i o n a i s ;
VI - realizar, trimestralmente, a avaliação e o

monitoramento do Planos Tático e do Plano Operacional, a fim de
verificar a evolução da execução dos projetos e atividades
estabelecidas para as unidades do Órgão Central e para as
Controladorias Regionais da União nos Estados;

CAPÍTULO III
DO COMITÊ GERENCIAL DE PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO (CGPE)
Art 3º O Comitê Gerencial de Planejamento Estratégico

(CGPE) será composto por representantes, titular e suplente, das
seguintes unidades organizacionais:

I - Gabinete do Ministro (GM);
II - Secretaria-Federal de Controle Interno (SFC);
III - Secretaria de Transparência e Prevenção da

Corrupção (STPC);
IV - Corregedoria-Geral da União (CRG);
V - Ouvidoria-Geral da União (OGU);
VI - Diretoria Planejamento e Desenvolvimento

Institucional (DIPLAD);

VII - Diretoria de Gestão Interna (DGI);
VIII- Diretoria de Tecnologia e Informação (DTI);
IX - Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas

(DIE);
X - Assessoria de Comunicação Social (ASCOM);
XI - Controladorias Regionais da União.
Art 4º Compete ao Comitê Gerencial de Planejamento

Estratégico:
I - auxiliar o CGGE na execução de suas competências;
II - acompanhar a execução e o monitoramento do

Planejamento Estratégico;
III - promover as articulações necessárias para o adequado

desenvolvimento do Planejamento Estratégico;
IV - acompanhar o planejamento, a execução e o

monitoramento do Plano Tático e do Plano Operacional;
V - propor ao CGGE a revisão das diretrizes, objetivos,

iniciativas e indicadores estratégicos; e,
VI - exercer outras atividades definidas pelo CGGE.
CAPÍTULO IV
DA UNIDADE ORGANIZACIONAL EXECUTIVA
Art. 5º A Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

Institucional (DIPLAD) é a unidade organizacional executiva
responsável pela ação estratégica do Planejamento Estratégico da
CGU.

Art. 6º Caberá à DIPLAD:
I - coordenar as ações relacionadas ao Planejamento

Estratégico;
II - realizar as funções de secretaria-executiva do CGGE

para a ação estratégica do Planejamento Estratégico;
III - exercer a presidência do Comitê Gerencial de

Planejamento Estratégico;
IV - realizar, com o apoio da Diretoria de Tecnologia e

Informação (DTI), a gestão do sistema de planejamento, execução
e monitoramento dos Planos Táticos e Operacionais; e,

V - elaborar, anualmente, o Relatório de Avaliação do
Planejamento Estratégico, para posterior avaliação e aprovação do
CGGE.

Parágrafo único. Para a elaboração do Relatório de
Avaliação do Planejamento Estratégico, deverão ser considerados
os dados do exercício financeiro, de 1º de janeiro a 31 dezembro,
que servirá de subsídio para eventual revisão do Planejamento
Estratégico, bem como para elaboração do Relatório de Gestão.

CAPÍTULO V
DAS DEMAIS UNIDADES ORGANIZACIONAIS
Art. 7º As unidades do Órgão Central e as Controladorias

Regionais da União nos Estados deverão realizar o planejamento
de seus projetos e atividades, referentes ao Plano Operacional
Anual, conforme diretrizes estabelecidas pelo CGGE e orientações
realizadas pela DIPLAD.

Art. 8º As unidades do Órgão Central deverão pactuar
com as Controladorias Regionais da União nos Estados as metas
das ações de controle, de transparência e prevenção à corrupção,
de correição, de ouvidoria, de capacitação interna e de outras
atividades e projetos, considerando as diretrizes estratégicas, o
orçamento e a capacidade operacional para o período.

§ 1º As pactuações e repactuações realizadas entre as
unidades do Órgão Central e as Controladorias Regionais da União
nos Estados deverão considerar as priorizações definidas nos
Planos Táticos.

§ 2º No caso de sobreposição de atividades classificadas
no mesmo grau de prioridade demandadas por diferentes unidades,
o Secretário-Executivo decidirá o projeto/atividade que deverá ser
priorizado.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º As repactuações pontuais dos projetos e atividades

do Plano Operacional Anual serão permitidas, desde que
devidamente justificadas, com a aprovação do respectivo Secretário
e com a ciência das unidades envolvidas.

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos no âmbito
desta Secretaria-Executiva.

Art. 11. Revoga-se a Portaria nº 1.243, de 31 de maio de
2017.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

JOSE MARCELO CASTRO DE CARVALHO

SECRETARIA FEDERAL
DE CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria
Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual
de Atividades de Auditoria Interna -
RAINT das Unidades de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo
Federal e dá outras providências.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
Substituto, 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. 48, inciso I, do Regimento
Interno do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da
União, aprovado pela Portaria nº 677, de 10 de março de 2017,
resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece a sistemática

para elaboração, comunicação e aprovação do Plano Anual de
Auditoria Interna - PAINT e para elaboração e comunicação do
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT das

Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo
Federal, nos termos da Instrução Normativa SFC nº 03, de 09 de
junho de 2017.

Art. 2º Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-
se:

I - Unidade de Auditoria Interna Governamental do Poder
Executivo Federal - UAIG:

a) a Secretaria Federal de Controle Interno - SFC, do
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU,
cuja função de auditoria interna é desempenhada pela própria SFC
e pelas Controladorias Regionais da União nos Estados;

b) as Secretarias de Controle Interno - Ciset da Presidência
da República, da Advocacia-Geral da União, do Ministério das
Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, órgãos setoriais do
Sistema de Controle Interno - SCI, e as unidades setoriais das Ciset;
e,

c) as Unidades de Auditoria Interna singulares - Audin dos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta e
Indireta.

II - Supervisão técnica: atividade exercida pelo órgão
central, pelos órgãos setoriais e pelas unidades setoriais do SCI, em
suas respectivas áreas de jurisdição, com a finalidade de harmonizar
a atuação das UAIG, de promover a aderência a padrões técnicos de
referência nacional e internacional e de buscar a garantia da
qualidade dos trabalhos realizados.

Parágrafo único. A supervisão técnica a que se refere o
inciso II do caput deste artigo pode ser exercida por meio da
normatização, da orientação, da capacitação e da avaliação do
desempenho das UAIG.

CAPÍTULO II
DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
Art. 3º O PAINT deve ser elaborado pela UAIG com

finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem realizados no
período objeto do plano.

Parágrafo único. São princípios orientadores do PAINT, a
autonomia técnica, a objetividade e a harmonização com as
estratégias, os objetivos e os riscos da Unidade Auditada.

Art. 4º Na elaboração do PAINT, a UAIG deverá considerar
o planejamento estratégico da Unidade Auditada, as expectativas da
alta administração e demais partes interessadas, os riscos
significativos a que a Unidade Auditada está exposta e os processos
de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos
da Unidade Auditada.

Art. 5º O PAINT conterá, no mínimo:
I - relação dos trabalhos a serem realizados pela UAIG em

função de obrigação normativa, por solicitação da alta administração
ou por outros motivos que não a avaliação de riscos, devendo-se,
nos dois últimos casos, ser apresentada justificativa razoável para a
sua seleção;

II - relação dos trabalhos selecionados com base na
avaliação de riscos;

III - previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para
cada auditor interno governamental, incluindo o responsável pela
UAIG;

IV - previsão da atividade de monitoramento das
recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não
implementadas pela Unidade Auditada;

V - relação das atividades a serem realizadas para fins de
gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna
governamental;

VI - indicação de como serão tratadas as demandas
extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do
PA I N T ;

VII - exposição, sempre que possível, das premissas,
restrições e riscos associados à execução do Plano de Auditoria
Interna; e,

VIII - apêndice contendo a descrição da metodologia
utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria com base na
avaliação de riscos.

Parágrafo único. As ações de capacitação e a participação
em eventos previstas no PAINT devem estar em consonância com
atividades de auditoria, de acordo com o seu caráter multidisciplinar
e a atuação profissional dos auditores.

Art. 6º A proposta de PAINT das Audin e das unidades
setoriais do SCI, e suas eventuais alterações, devem ser
encaminhadas à CGU, às Ciset ou às unidades setoriais do SCI,
conforme o caso, de forma a possibilitar a harmonização do
planejamento, racionalizar a utilização de recursos e evitar a
sobreposição de trabalhos.

§1º A proposta de PAINT das Audin deve ser encaminhada
à CGU, às Ciset ou às unidades setoriais do SCI, conforme o caso,
até o último dia útil do mês de outubro do exercício anterior ao de
sua execução.

§2º A proposta de PAINT das unidades setoriais do SCI
deve ser encaminhada à Ciset do Ministério da Defesa até o dia 15
de janeiro do exercício de execução do plano.

Art. 7º A CGU, as Ciset e as unidades setoriais do SCI
devem se manifestar sobre as propostas de PAINT recebidas e
recomendar, quando necessário, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias úteis, a contar de seu recebimento, a inclusão ou a exclusão de
trabalhos específicos.

§ 1º A ausência de manifestação formal no prazo estipulado
no caput não impede a adoção, por parte das Audin e das unidades
setoriais do SCI, das providências necessárias à aprovação interna
do PAINT.

§ 2º O não atendimento às recomendações de que trata o
caput deve ser devidamente justificado pela UAIG quando do
encaminhamento definitivo do PAINT à CGU, às Ciset ou às
unidades setoriais do SCI, conforme o caso.
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Art. 8º O PAINT da UAIG deve ser aprovado pelo
conselho de administração ou órgão equivalente ou, na ausência
deste, pelo dirigente máximo do órgão ou da entidade, devendo ser
observado o prazo limite para envio do PAINT aprovado à UAIG
responsável pela supervisão técnica, de acordo com o disposto nos
artigos 10 ou 11, conforme o caso, desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Mudanças significativas que impactem o
planejamento inicial devem ser encaminhadas ao conselho de
administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste, ao
dirigente máximo do respectivo órgão ou entidade para
aprovação.

Art. 9º A CGU, as Ciset e as unidades setoriais do SCI
devem considerar o planejamento das Audin e das unidades setoriais
do SCI, conforme o caso, como insumo para elaboração do seu
PA I N T.

Art. 10. O PAINT aprovado das Audin e das unidades
setoriais do SCI deve ser encaminhado à CGU, às Ciset ou às
unidades setoriais do SCI, conforme o caso, até o último dia útil do
mês de fevereiro do ano da execução para exercício da supervisão
técnica.

Parágrafo único. As Audin devem encaminhar o PAINT
aprovado ao conselho fiscal ou instância com atribuições
equivalentes no mesmo prazo estabelecido no caput do artigo.

Art. 11. O PAINT aprovado das Ciset, juntamente com os
PAINT das respectivas unidades setoriais do SCI, devem ser
encaminhados à CGU até o último dia útil do mês de março do ano
da execução para exercício da supervisão técnica.

Art. 12. A CGU, as Ciset e as unidades setoriais do SCI
devem comunicar os seus PAINT às Audin no prazo de 30 dias
úteis após a aprovação do plano, de forma a estabelecer um
ambiente de cooperação e harmonia, excetuando-se os casos que
possam comprometer sua efetividade.

Art. 13. A CGU, as Ciset e as unidades setoriais do SCI
devem comunicar o PAINT às respectivas Unidades Auditadas,
excetuando-se os casos que possam comprometer sua efetividade.

CAPÍTULO III
DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO

DE AUDITORIA
Art. 14. A UAIG deve comunicar, pelo menos

semestralmente, informações sobre o desempenho da atividade da
auditoria interna, ao conselho de administração ou órgão equivalente
ou, na ausência deste, ao dirigente máximo do órgão ou da
entidade.

§ 1º A comunicação deve contemplar, no mínimo,
informações sobre a comparação entre os trabalhos realizados e o
Plano aprovado; as recomendações não atendidas que representem
riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de
controles internos da Unidade Auditada; e a exposição a riscos
significativos e deficiências existentes nos controles internos da
Unidade Auditada.

§ 2º As informações citadas no parágrafo anterior poderão
ser solicitadas pelos órgãos e unidades de controle interno
responsáveis pela supervisão técnica das UAIG.

§ 3º Devem estar disponíveis, preferencialmente em forma
eletrônica, as justificativas dos gestores para cada recomendação não
implementada ou implementada parcialmente, com indicação de
prazo para sua efetivação.

Art. 15. Os órgãos central e setoriais do SCI e as unidades
setoriais do SCI, responsáveis pela supervisão técnica, nas
respectivas áreas de jurisdição, podem requisitar, a qualquer
momento, os relatórios de auditoria concluídos pelas UAIG.

CAPÍTULO IV
DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE

AUDITORIA INTERNA
Art. 16. As informações sobre a execução do PAINT e a

análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria devem
ser apresentados no Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna (RAINT).

Art. 17. O RAINT conterá, no mínimo:
I - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de

auditoria interna, conforme o PAINT, realizados, não concluídos e
não realizados;

II - quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de
auditoria interna realizados sem previsão no PAINT;

III - quadro demonstrativo do quantitativo de
recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como
as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as
não implementadas com prazo expirado na data de elaboração do
RAINT;

IV - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva
ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de
auditoria interna e na realização das auditorias;

V - quadro demonstrativo das ações de capacitação
realizadas, com indicação do quantitativo de auditores capacitados,
carga horária e temas;

VI - análise consolidada acerca do nível de maturação dos
processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles
internos do órgão ou da entidade, com base nos trabalhos
realizados;

VII - quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não
financeiros decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna
ao longo do exercício por classe de benefício; e,

VIII - análise consolidada dos resultados do Programa de
Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ.

Parágrafo único. Deve estar disponível, de preferência
eletronicamente, o detalhamento das informações consolidadas no
RAINT, bem como as justificativas para a não execução dos
trabalhos previstos no PAINT.

Art. 18. A UAIG deve comunicar o RAINT ao conselho de
administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste, ao
dirigente máximo do órgão ou da entidade.

Art. 19. A UAIG deve disponibilizar o RAINT à CGU, às
Ciset ou às unidades setoriais do SCI, conforme o caso, no prazo de
90 dias após o término da vigência do PAINT, para exercício da
supervisão técnica.

Art. 20. No prazo de 90 dias após o término da vigência do
PAINT, o RAINT deve ser publicado na página do órgão ou da
entidade na internet em local de fácil acesso pelos órgãos e cidadãos
interessados, assegurada a proteção da informação sigilosa e da
informação pessoal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. Compete à UAIG conhecer e intermediar, quando

necessário, os trabalhos de auditoria realizados pelas demais UAIG
que atuam de forma concorrente e integrada.

Art. 22. A UAIG deve manter controle, preferencialmente
eletrônico, das recomendações expedidas pela própria UAIG e ter
conhecimento das emitidas pelos órgãos de controle interno e
externo, pelo conselho fiscal e pelo conselho de administração, de
forma a subsidiar a comunicação de que trata o art. 14 desta
Instrução Normativa.

Art. 23. Os casos omissos serão resolvidos no Órgão
Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal.

Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA VIEGAS

Ministério das Cidades

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PORTARIA Nº 658, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB,

CONSIDERANDO as disposições da Resolução CONTRAN
nº 729, de 6 de março de 2018, alterada pela Resolução CONTRAN
nº 733, de 10 de maio de 2018, que estabelece sistema de Placas de
Identificação de Veículos no padrão disposto na Resolução
MERCOSUL do Grupo Mercado Comum nº 33/2014;

CONSIDERANDO o constante no processo administrativo
nº 80000.024719/2018-11, resolve:

Art. 1º Credenciar, de forma precária, por 4 (quatro) anos, a
contar da publicação desta Portaria, a empresa PLACA MINI LTDA
- ME, inscrita no CNPJ 10.778.399/0001-90, localizada na Avenida
das Nações, nº 3193, bairro Centro, Cerejeiras - RO, CEP 76.997-
000, para exercer a atividade de Empresa Estampadora de Placas de
Identificação Veicular - EPIV, de acordo com o art. 3º da Resolução
CONTRAN nº 729, de 6 de março de 2018.

Art. 2º Fica concedido prazo de 24 (vinte e quatro) meses
após a publicação desta Portaria, para que a empresa apresente
comprovante de que possui as suas rotinas fabris e administrativas
voltadas para a fabricação de placas veiculares, certificadas segundo a
Norma ISO 9001, indicando seu responsável técnico, com base no
item 4.1.1 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 729, de 6 de
março de 2018.

Parágrafo único. A não apresentação da documentação de
que trata o caput acarretará na revogação deste credenciamento.

Art. 3º - A integração ao Sistema Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM, somente será realizada quando
da apresentação do Atestado de Capacidade Técnica e do Sistema
Informatizado de que tratam os itens 3.2, 4.6 e 5, respectivamente, do
Anexo II da Resolução Contran nº 729, de 6 de março de 2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA

PORTARIA Nº 659, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB,

CONSIDERANDO as disposições da Resolução CONTRAN
nº 729, de 6 de março de 2018, alterada pela Resolução CONTRAN
nº 733, de 10 de maio de 2018, que estabelece sistema de Placas de
Identificação de Veículos no padrão disposto na Resolução
MERCOSUL do Grupo Mercado Comum nº 33/2014;

CONSIDERANDO o constante no processo administrativo
nº 80000.025936/2018-10, resolve:

Art. 1º Credenciar, de forma precária, por 4 (quatro) anos, a
contar da publicação desta Portaria, a empresa A & S PLACS
AUTOMOTIVAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº
19.979.092/0001-21, localizada na Rua dos Aimorés, nº 1274, bairro
Boa Viagem, Belo Horizonte - MG, CEP 30.140-071, para exercer a
atividade de Empresa Estampadora de Placas de Identificação
Veicular - EPIV, de acordo com o art. 3º da Resolução CONTRAN
nº 729, de 6 de março de 2018.

Art. 2º Fica concedido prazo de 24 (vinte e quatro) meses
após a publicação desta Portaria, para que a empresa apresente
comprovante de que possui as suas rotinas fabris e administrativas
voltadas para a fabricação de placas veiculares, certificadas segundo

a Norma ISO 9001, indicando seu responsável técnico, com base no
item 4.1.1 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 729, de 6 de
março de 2018.

Parágrafo único. A não apresentação da documentação de
que trata o caput acarretará na revogação deste credenciamento.

Art. 3º - A integração ao Sistema Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM, somente será realizada quando
da apresentação do Atestado de Capacidade Técnica e do Sistema
Informatizado de que tratam os itens 3.2, 4.6 e 5, respectivamente,
do Anexo II da Resolução Contran nº 729, de 6 de março de
2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA

PORTARIA Nº 660, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB,

CONSIDERANDO as disposições da Resolução CONTRAN
nº 729, de 6 de março de 2018, alterada pela Resolução CONTRAN
nº 733, de 10 de maio de 2018, que estabelece sistema de Placas de
Identificação de Veículos no padrão disposto na Resolução
MERCOSUL do Grupo Mercado Comum nº 33/2014;

CONSIDERANDO o constante no processo administrativo
nº 80000.025057/2018-98, resolve:

Art. 1º Credenciar, de forma precária, por 4 (quatro) anos, a
contar da publicação desta Portaria, a empresa SÉRGIO FONTANA -
ME, inscrita no CNPJ 92.977.636/0001-06, localizada na Rua Emílio

Noal, nº 46, bairro Cerâmica, Erechim - RS, CEP 99.700-000, para
exercer a atividade de Empresa Estampadora de Placas de
Identificação Veicular - EPIV, de acordo com o art. 3º da Resolução
CONTRAN nº 729, de 6 de março de 2018.

Art. 2º Fica concedido prazo de 24 (vinte e quatro) meses
após a publicação desta Portaria, para que a empresa apresente
comprovante de que possui as suas rotinas fabris e administrativas
voltadas para a fabricação de placas veiculares, certificadas segundo a
Norma ISO 9001, indicando seu responsável técnico, com base no
item 4.1.1 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 729, de 6 de
março de 2018.

Parágrafo único. A não apresentação da documentação de
que trata o caput acarretará na revogação deste credenciamento.

Art. 3º - A integração ao Sistema Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM, somente será realizada quando
da apresentação do Atestado de Capacidade Técnica e do Sistema
Informatizado de que tratam os itens 3.2, 4.6 e 5, respectivamente, do
Anexo II da Resolução Contran nº 729, de 6 de março de 2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA

PORTARIA Nº 661, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB,

CONSIDERANDO as disposições da Resolução
CONTRAN nº 729, de 6 de março de 2018, alterada pela
Resolução CONTRAN nº 733, de 10 de maio de 2018, que
estabelece sistema de Placas de Identificação de Veículos no
padrão disposto na Resolução MERCOSUL do Grupo Mercado
Comum nº 33/2014;

CONSIDERANDO o constante no processo administrativo
nº 80000.027091/2018-05, resolve:

Art. 1º Credenciar, de forma precária, por 4 (quatro) anos,
a contar da publicação desta Portaria, a empresa LEONI L. S. DA
COSTA PLACAS - ME, inscrita no CNPJ nº 10.550.038/0001-91,
localizada na Rua Confraternização, nº 659, bairro Pátria Nova,
Novo Hamburgo - RS, CEP 93.410-100, para exercer a atividade
de Empresa Estampadora de Placas de Identificação Veicular -
EPIV, de acordo com o art. 3º da Resolução CONTRAN nº 729,
de 6 de março de 2018.

Art. 2º Fica concedido prazo de 24 (vinte e quatro) meses
após a publicação desta Portaria, para que a empresa apresente
comprovante de que possui as suas rotinas fabris e administrativas
voltadas para a fabricação de placas veiculares, certificadas
segundo a Norma ISO 9001, indicando seu responsável técnico,
com base no item 4.1.1 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº
729, de 6 de março de 2018.

Parágrafo único. A não apresentação da documentação de
que trata o caput acarretará na revogação deste credenciamento.

Art. 3º - A integração ao Sistema Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM, somente será realizada
quando da apresentação do Atestado de Capacidade Técnica e do
Sistema Informatizado de que tratam os itens 3.2, 4.6 e 5,
respectivamente, do Anexo II da Resolução Contran nº 729, de 6
de março de 2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA
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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 por meio 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. 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 2020 a AUDIN buscou executar suas atividades 

baseadas nas ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020, 

aprovado por meio da Resolução nº 050/2019-CONSAD. 

Dentre as principais ações realizadas, destacam-se: a) conclusão da execução 

da Ação de Auditoria – objeto: “Avaliação da Regularidade do Regime de Dedicação 

Exclusiva” – Processo nº 23479.008909/2018-22; b) elaboração do Programa de 

Auditoria – Ação: “Avaliação do cumprimento dos requisitos relativos à transparência 

nos relacionamentos com as Fundações de Apoio” – Processo nº 

23479.018337/2020-12; c) elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna - RAINT 2019 – Processo nº 23479.009274/2020-03; d) elaboração do Plano 

Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021 – Processo nº 23479.017356/2020-13; e) 

acompanhamento do cumprimento das recomendações/orientações expedidas pela 

Controladoria Geral da União-CGU (no e-Aud e demanda enviada via e-mail); f) 

acompanhamento do registro de esclarecimentos junto ao sistema e-Pessoal do TCU; 

g) acompanhamento do atendimento das demandas enviadas pelo TCU, via “sistema 

conecta”; h) capacitações realizadas. 

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

exercício, fato que se deve, principalmente, a insuficiência de servidores necessários 
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para a execução dos trabalhos de auditoria. 

 

1.1 Identificação da Unidade 

Quadro 1 - Identificação da Unidade 

Fonte: AUDIN/Unifesspa 

1.2 Organograma 

 

Fonte: Resolução nº 077/2019-CONSUN 

 

1.3 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 

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 

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 por meio 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. 

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) 

Auditoria 
Interna 

Administrativa 

Coordenadoria de 
Controle e 

 

Departamento 
de Apoio 

 

Técnico de 
Auditagem 

Figura 1 - Organograma da AUDIN 

mailto:audin@unifesspa.edu.br
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Administrativo; V- Departamento Técnico de Auditagem. 

O corpo técnico funcional da AUDIN, no decorrer do exercício de 2020, foi 

composto por 2 (dois) servidores, quais sejam: Júlia Silva de Paulo (Auditora Chefe) 

e Henrique Silva de Souza (Coordenador de Controle e Acompanhamento), 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 Secretaria Administrativa. 

 

1.4 Quadro de Pessoal 

 

Quadro 2 - 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 

Total 
  

02 

Fonte: AUDIN/Unifesspa 

 

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

multidisciplinar com conhecimentos e especialidades diversificadas nas áreas 

econômica, jurídica, contábil, administrativa, dentre outras. 

 

1.5 Técnicos Administrativos Afastados e Tipo de Afastamento 

Quadro 3 - Técnicos administrativos afastados e tipo de afastamento 

Subunidade Quantidade Tipos de Afastamento 

Coordenadoria de Controle e 

Acompanhamento 
01 

Participação em Curso de Pós-Graduação 

(Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática/Unifesspa).1 

Fonte: AUDIN/Unifesspa

                                                     
1 Nota: Portaria nº 1368/2018-GR – Afastamento Parcial (20h) – Período: 13/08/2018 à 01/02/2020 e 

Portaria nº 1329/2019-GR – Afastamento Integral (40h) – Período: 12/08/2019 à 01/03/2020 
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2 QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PAINT, 
REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS 
 

 
Quadro 4 - Trabalhos de Auditoria realizados em 2020 

Ação nº 
PAINT/2020 

Processo/Documento n.º Descrição Situação 

1.1 23479.009274/2020-03 
Elaborar e consolidar o RAINT do exercício de 

2019, objetivando o cumprimento da IN 
09/2018-CGU. 

Realizado. 

1.2 23479.017356/2020-13 
Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna 

– PAINT, do exercício de 2021, objetivando o 
cumprimento da IN 09/2018-CGU. 

Realizado. 

1.3 

23479.009274/2020-03 
RAINT enviado para a SEPLAN/DINFI, em 19/08/2020, (Despacho de 

envio nº 11380/2020). 
 

Obs.: A peça “Parecer da unidade de auditoria interna”, inicialmente 
prevista, foi excluída das prestações de contas ao TCU no Sistema e-

Contas, em relação ao exercício de 2019, constando como peça exigida 
a apresentação do RAINT/2019. 

Processo de Contas: Relatório de Gestão 
2019 e/ou Parecer das Contas/2019. 

Realizado. 

1.4 

23479.018337/2020-12 
Ação de Auditoria:  Avaliação sobre as ações de Transparência nos 

relacionamente entre a Unifesspa e as Fundações de Apoio (FADESP e 
FUNAPE). 

Elaboração dos Programas de Auditoria que 
serão utilizados na realização das auditorias 

previstas no PAINT/2020, a fim de padronizar 
os trabalhos. 

Realizado. 

1.5 Não ocorrência do objeto previsto na descrição. 
Acompanhamento e assistência necessária 

aos auditores da CGU e do TCU por ocasião 
de suas visitas à Instituição. 

Não 
realizado. 

(Não 
recebimento de 

visitas de 
integrantes dos 

Órgãos de 
Controle Interno 

e Externo 
durante o 

exercício de 
2020). 
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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 
Auditoria Interna. 

Realizado. 

2.2 
Processos relacionados no “Quadro 8 – Diligências expedidas pelo TCU 

no exercício de 2020” 
 

Acompanhamento do cumprimento das 
recomendações ou determinações constantes 
nos relatórios da CGU e do TCU pelos setores 

envolvidos. 

Realizado. 

2.3 

23479.008476/2020-20– Originado por meio do Memorando Eletrônico nº 
25/2020-AUDIN, enviado para a PROGEP/DAP em 25.06.2020 (Ref. 

Indícios cadastrados no sistema e-Pessoal/TCU, aguardando 
esclarecimentos); 

Acompanhamento do atendimento das 
diligências do TCU por meio do sistema e-

Pessoal 

     Realizado. 
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3.1 

a) 23479.003260/2020-78– Originado por meio s do Memorando 
Eletrônico nº 09/2020-AUDIN, enviado para o Presidente do Comitê de 
Governança, Riscos e Controles (Reitor) em 28.02.2020. Por meio do 

citado documento foram solicitadas informações que evidenciassem as 
ações desencadeadas por parte do CGRC, atinentem a implementação 

da Política de Gestão de Riscos/Execução do Plano Institucional de 
Gstão de Riscos. 

 
b) 23479.007443/2020-62– Originado por meio do Memorando 

Eletrônico nº 21/2020-AUDIN, enviado para o Gabinete da Reitoria em 
28.05.2020. Por meio do citado documento foi solicitada a tomada de 

devidas providências em relação ao Processo nº 23479.017445/2019-26 
(Expedição de Resolução que aprovou o Plano de Gestão de Riscos 

2020/2021). 
 

c) 23479.008280/2020-35– Originado por meio do Memorando 

Eletrônico nº 24/2020-AUDIN, enviado para os integrantes do Comitê de 
Governança, Riscos e Controles em 22.06.2020. Por meio do citado 

documento foi efetuada a divulgação do evento: “25ª Reunião da Rede 
GIRC, na qual será discutido: O papel da 2ª linha de defesa para os 

controles internos das organizações num ambiente de elevada 
instabilidade". A Rede GIRC é uma rede colaborativa aberta que 
dissemina boas práticas e promove debates sobre os temas de 

Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos no 
Setor Público. 

 
d) Despacho de Envio nº 16773 / 2020 – AUDIN, realizado em 

10.12.2020, encaminhando manifestação, desta Unidade de Auditoria 
Interna, acerca da Minuta de revisão do Plano de Gestão de Riscos 

(doc. nº 34 do Processo nº 23479.017445/2019-26). 
 

e) 23479.017442/2020-26– Originado por meio do Memorando 
Eletrônico nº 10/2020-CCA-AUDIN, enviado para as Unidades 

integrantes do Plano Piloto de Implantação da Gestão de Riscos, em 
11.12.2020. Por meio desta solicitação de auditoria, buscou-se levantar 

informações referentes aos avanços que estas unidades tiveram em 
relação às ações de Mapeamento de Processos, Mapeamento dos 

Riscos e Implementação do Processo de Gerenciamento de 
Riscos. 

Avaliar a implementação da Política de Gestão 
de Riscos, através da execução do Plano 

Institucional de Gestão de Riscos e Controles 
Internos. 

Realizado. 
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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. 

Não realizado. 

4.1 

a) 23479.014551/2020-91 – Originado por meio do Memorando 
Eletrônico nº 38/2020-AUDIN,  enviado para o GABINETE DA 
REITORIA em 23.10.2020, ressaltando sobre atos normativos 

expedidos pela Unifesspa, os quais não foram incluídos na listagem da 
Portaria nº  nº1396/2020-Reitoria (a qual publicou a listagem dos atos 

normativos inferiores a decreto, expedidos no âmbito da Unifesspa, em 
atendimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019); 

 

b) Participação em Reuniões atinentes às instâncias de integridade, 
coordenada pela DIGI. 

 

Assessoramento, Orientações e Consultorias. Realizado. 

4.2 / 4.3 

23479.012695/2020-11 – Originado por meio do Memorando Eletrônico nº 
07/2020-CCA-AUDIN, de 23.09.2020, enviado para o GABINETE DA 

REITORIA, PRÓ-REITORIAS, SINFRA e SEPLAN. Por meio do citado 
expediente foi efetuada divulgação do “1º 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 quais foram expedidos no decorrer do 1º semestre de 
2020. Em 14.09.2020, atendendo à solicitação efetuada pela AUDIN, a 
ASCOM divulgou o mencionado “Boletim Informativo” na lista de emails 

institucionais dos servidores (docentes e técnicos adminstrativos). 
 

Acompanhamento de Publicações no Diário 
Oficial da União / Leitura e Estudo de 

Normativos Legais Selecionados e Ementário 
de Gestão Pública. 

Realizado. 

4.4 

a) Participação nas Reuniões dos Conselhos Superiores de 
Administração (CONSAD, CONSEPE e CONSUN), realizadas no 

decorrer do exercício de 2020; 
 

b) Participação nas Reuniões do Comitê de Governança, Riscos e 

Participação nas Reuniões dos Conselhos 
Superiores (CONSAD, CONSEPE e CONSUN) 

e nas Reuniões do Comitê de Governança, 
Riscos e Controles (CGRC). 

Realizado. 
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Controles, realizadas em: 11/03/2020, 22/05/2020 e 14/12/2020. 
 

5.1 

Em virtude de diversos fatores, dentre os quais citamos a insuficiência 
de servidores na unidade, frente às demandas pontuais que carecem 
ser executadas, esta ação não pôde ser realizada durante o exercício 

de 2020 (foi reinserida no PAINT/2021). 

Elaborar Programa de Gestão de Melhoria da 
Qualidade da Auditoria Interna 

Não Realizado. 

5.2 Não ocorrência do objeto previsto na descrição. Auditoria Especial. Não Realizado. 

5.3 

a) Participação no 52º FONAITec. 

 
Obs.: Foi prevista a participação no 52º e 53º FONAITec, no entanto, 

em virtude do cenário pandêmico, foi cancelada a capacitação 
programada para ocorrer no 1º semestre/2020. Desta forma, 

participamos do 52º FONAITec, ocorrido no período de 23 a 27/11/2020 
(20hs). 

Ações de capacitação da Auditoria. Realizado. 

Fonte: AUDIN/SIPAC 
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3 QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE 
AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 
 

Durante o exercício de 2020, as atividades desenvolvidas na Unidade de 

Auditoria Interna restringiram-se às ações previstas no Plano Anual de Auditoria 

Interna. Ressalta-se que não foram encaminhadas demandas por parte da 

Administração Superior e/ou por parte dos Órgãos de Controle que já não estivessem 

previstas no PAINT-2020. 
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4 QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, 
BEM COMO AS FINALIZADAS PELA ASSUNÇÃO DE RISCOS PELA GESTÃO, AS VINCENDAS, E AS NÃO IMPLEMENTADAS 
COM PRAZO EXPIRADO NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT 

 

Destaca-se que no início do exercício de 2020 tínhamos 02 (duas) recomendações remanescentes de anos anteriores (Ref.: 

Avaliação da regularidade dos Processos de Nomeações/Designações), as quais permaneceram com status de “monitoramento” 

no decorrer do exercício. Ao final da Ação de Auditoria (Processo nº 23479.008909/2018-22 – Avaliação do Regime de Dedicação 

Exclusiva), foram expedidas 09 (nove) recomendações, as quais serão monitoradas no decorrer do exercício de 2021, uma vez que 

estas recomendações foram expedidas no final do exercício de 2020 (28.12.2020), quando da finalização dos trabalhos de auditoria. 

O relatório preliminar desta ação foi encaminhado para a unidade auditada em 29 de junho de 2020. Foi realizada a reunião de busca 

conjunta de soluções (ocorrida virtualmente em 31.08.2020), a partir da qual foi elaborado o Plano de Providências Permanente, no 

qual constam 09 (nove) recomendações que passarão por monitoramento no decorrer do exercício de 2021, conforme detalhamento 

constante no quadro abaixo: 

 

Quadro 5 - Recomendações da AUDIN em Monitoramento 

DOC. DE REFERÊNCIA 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; 
MONITORANDO 

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 PARCIALMENTE 
(Nos exercícios de 2019 e 2020) 

MONITORANDO 
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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); 

MONITORANDO 

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; 

MONITORANDO 

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; 

MONITORANDO 

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. 

MONITORANDO 

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; 

MONITORANDO 

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; 

MONITORANDO 

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. 

MONITORANDO 
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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; 

MONITORANDO 

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; 

MONITORANDO 

Fonte: AUDIN/Unifesspa 
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5 DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU 
NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE 
AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS 

 

Cabe destacar que o ano de 2020 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 organização 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 virtuais), considerando o vasto quantitativo de eventos 

formativos ofertados no decorrer do exercício de 2020, bem como ao observar a 

considerável carga horária despendida em atividades de capacitação (vide quadro 6) 

Conforme pontuado nos RAINT’s 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 041/2017-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. 
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6 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE 
AUDITORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA E TEMAS 

 

Uma das condições para que as atividades da auditoria interna tenham desempenho satisfatório é a frequente atualização 

formativa de seus servidores. No exercício de 2020 as capacitações realizadas pelos servidores da AUDIN foram definidas de acordo 

com os objetivos propostos no PAINT, conforme segue: 

 

Quadro 6 - Capacitações realizadas por servidores da AUDIN 

JÚLIA SILVA DE PAULO 

- 52º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação, com o tema “Auditores 
conectados: conhecimento em movimento!”, ofertado virtualmente, no período de 23 a 27 de novembro de 2019, 
carga horária de 20 horas. 
 
- Curso “Elaboração de Relatórios de Auditoria” - ofertado via EAD pela ENAP, no período de 18 de agosto a 27 
de setembro de 2020 - com carga horária de 30 horas. 
 
- Curso “Contabilidade com Foco na Gestão da Informação Contábil” - ofertado via EAD pela ENAP, no período 
de 19 a 26 de agosto de 2020 - com carga horária de 21 horas. 
 
- Curso: “Gestão de Riscos nas Universidades Públicas: Modelo ForRisco” – (EAD / Universidade Federal de 
Alfenas), realizado no período de 24 de setembro a 04 de dezembro de 2020, com carga horária de 40 horas. 
 
- Curso: Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso) - ofertado via EAD pela ENAP, no período 
de 20 de julho a 29 de agosto de 2020 - com carga horária de 20 horas. 
 
- Curso “Técnicas de Auditoria Interna Governamental” - ofertado via EAD pela ENAP, no período de 01 de julho 
a 20 de agosto de 2020 - com carga horária de 40 horas. 
 
- XVI Encontro Nacional de Controle Interno – Acompanhamento das transmissões ocorridas nos dias 08, 15, 17 
e 22 de setembro de 2020  – ofertadas, de forma virtual, pelo CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno, 
com carga horária total de 08 horas. 
 
- Live sobre "Avaliação IA-CM no Sistema e-Aud", transmitida pela Controladoria Geral da União-CGU, em 
07.12.2020, com carga horária de 2,5 horas. 
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- Curso sobre "Comunicações de Auditoria e Monitoramento de Recomendações no e-Aud", transmitida pela 
Controladoria Geral da União-CGU, em 23.09.2020, com carga horária de 2,5 horas. 
 
- Curso “Contabilidade Básica Aplicada ao Setor Público” - ofertado via EAD pela ENAP, no período de 12 a 19 
de maio de 2020 - com carga horária de 21 horas. 
 
- Curso on-line sobre “IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna”, ofertado pela Controladoria Geral da 
União-CGU, no período de 01 a 04 de junho de 2020, com carga horária de 16 horas. 
 
- Curso “Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção” - (EAD-Instituto Serzedelo Corrêa / 
Escola Superior do TCU) – Conclusão: 14.06.2020, com carga horária de 25 horas. 
 
- Curso sobre “Registro e Monitoramento de Recomendações das UAIGs no e-Aud”, ofertado pela Controladoria 
Geral da União-CGU, em 25.09.2020, com carga horária de 2,5 horas. 
 
- Curso “Planejamento, Orçamentação, Licitação de Obras Públicas” ofertado presencialmente na Unifesspa, por 
meio da empresa CON Treinamentos, no período de 19 a 21 de fevereiro de 2020, com carga horária de 20 horas. 

HENRIQUE SILVA DE SOUZA 

- Curso: “Gestão de Riscos nas Universidades Públicas: Modelo ForRisco” – (EAD / Universidade Federal de 
Alfenas), realizado no período de 24 de setembro a 04 de dezembro de 2020, com carga horária de 40 horas. 

 
- Curso “Auditoria Baseada em Riscos – Etapa I: Segurança em Auditoria” – (EAD-Instituto Serzedelo Corrêa / 

Escola Superior do TCU) – Conclusão: 05.05.2020, com carga horária de 25 horas. 
 

- Capacitação on-line sobre Metodologia de Contabilização de Benefícios – Ofertado pela Controladoria Geral da 
União-CGU, em 25.06.2020, com carga horária de 04 horas. 

 
- XVI Encontro Nacional de Controle Interno – “Consultoria no Âmbito da Atividade de Auditoria Interna 

Governamental” – Ofertado, de forma virtual, pelo CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno, em 
15.09.2020, com carga horária de 02 horas. 

 
- Curso “Fundamentos da Integridade Pública - Prevenindo a Corrupção” - (EAD-Instituto Serzedelo Corrêa / Escola 

Superior do TCU) – Conclusão: 30.05.2020, com carga horária de 25 horas. 
 

- Curso “Gestão Integrada na Administração Pública” - ofertado via EAD pela ENAP, no período de 03 a 07 de 
agosto de 2020 - com carga horária de 20 horas. 
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- Curso “Controles na Administração Pública” -  (EAD-Instituto Serzedelo Corrêa / Escola Superior do TCU) - 
realizado no período de 28 de março a 07 de maio de 2020 – com carga horária de 30 horas. 

 
- Curso “Técnicas de Auditoria Interna Governamental” - ofertado via EAD pela ENAP, no período de 01 de julho a 

20 de agosto de 2020 - com carga horária de 40 horas. 
 

- Curso on-line sobre “IA-CM: Modelo de Capacidade de Auditoria Interna”, ofertado pela Controladoria Geral da 
União-CGU, no período de 01 a 04 de junho de 2020, com carga horária de 16 horas. 

 
- Curso “Elaboração de Relatórios de Auditoria” - ofertado via EAD pela ENAP, no período de 12 de julho a 21 de 

agosto de 2020 - com carga horária de 30 horas. 
 

- Curso: “Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia” - ofertado via EAD pela ENAP, no período de 27 de 
julho a 15 de setembro de 2020 - com carga horária de 40 horas. 

 
- Curso: Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o 

Coso) - ofertado via EAD pela ENAP, no período de 18 de julho a 27 de agosto de 2020 - com carga horária de 
20 horas. 
 

- Live sobre "Processo de Supervisão Técnica das UAIG no e-Aud", transmitida pela Controladoria Geral da União-
CGU, em 15.10.2020, com carga horária de 2,5 horas. 

 

Fonte: AUDIN 
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7 ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE 
CONTROLES INTERNOS, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS 
 

No primeiro trimestre de 2020 a gestão deu mais um passo substancial no 

processo de implementação da Gestão de Riscos na instituição, que se deu por meio 

da aprovação do Plano de Gestão de Riscos 2020/2021, o qual foi apreciado e 

aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles, em reunião realizada em 

11.03.2020 (Resolução nº 001-CGRC de 19/06/2020). Por outro lado, observa-se que 

boa parte das ações integrantes do referido Plano de Gestão de Riscos, as quais 

estavam previstas para serem executadas durante o exercício de 2020, ficaram 

comprometidas, por conta, dentre outros motivos, do atual cenário adverso/complexo 

enfrentado no decorrer do referido ano (Pandemia COVID-19). 

Destaca-se ainda, a revisão do Plano de Gestão de Riscos 2020/2021 

(Resolução nº 004-CGRC de 28/12/2020), ocorrida na reunião do Comitê de 

Governança, Riscos e Controle, realizada em 14.12.2020, fato de grande relevância 

e que irá contribuir sobremaneira no processo de implementação da Gestão de Riscos 

na Unifesspa. Dentre as alterações ocorridas, citamos: a) no item 1.2 – DEFINIÇÃO 

DA GESTÃO DE RISCOS – foi inserido o conceito do COSO ERM/2004, o que passou 

a dispor de maiores detalhamentos não contidos na versão anterior; b) no item 1.4 – 

OBJETIVOS DA GESTÃO DE RISCOS –  ocorreu uma significativa ampliação dos 

detalhamentos dos objetivos atrelados ao processo de gerenciamento de riscos; c) no 

o item 3 – METODOLOGIA – foi inserido o item 3.1 – LEVANTAMENTO DO 

AMBIENTE E DOS OBJETIVOS, fator imprescindível para a análise da Gestão de 

Riscos. Citado levantamento será realizado por meio da utilização de Planilhas/Mapa 

de Riscos Piloto (documento de ordem nº 30 – Processo 23479.017445/2019-26); d) 

foi inserido o tópico 3.5 – INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO, o 

qual elencou de forma clara e detalhada o processo contínuo em que perpassarão 

estas etapas. 

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 
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vislumbrando o desencadeamento de análises da possibilidade de alteração da 

nomenclatura 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, passando a citada 

divisão a integrar a estrutura organizacional da SEPLAN. Neste sentido, em 25 de 

junho de 2020, o então Magnífico Reitor, Prof. Dr. Maurílio de Abreu Monteiro, 

despachou o mencionado processo para a Secretaria Geral dos Conselhos Superiores 

(SEGE) para fins de inclusão na pauta da próxima reunião ordinária do CONSUN. 

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) e disposições da 

“Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016”. Neste contexto, esta unidade de 

auditoria interna desencadeou algumas ações, conforme relacionadas no item 3.1 do 

quadro 04. 

 

 

8 QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO 
FINANCEIROS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA 
INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO POR CLASSE DE BENEFÍCIO 

 

Considerando que esta Unidade de Auditoria Interna encontra-se em fase de 

implantação, não dispondo, ainda, de equipe de auditoria, os trabalhos são incipientes 

para fins de quantificação dos benefícios financeiros. 

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 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 
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aperfeiçoe seus procedimentos internos no sentindo de identificar e coibir 

desconformidades. 

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 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, com o aperfeiçoamento dos processos (atividades estruturantes de 

controles). 

Ressalta-se que as primeiras recomendações da Audin foram expedidas no 

exercício de 2018. Já durante o exercício de 2020, com a finalização da Ação de 

Auditoria: “Avaliação de Pessoal - Exame de regularidade do Regime de Dedicação 

Exclusiva – Processo nº 008909/2018-22”, bem como com  a expedição do Plano de 

Providências Permanente (encaminhado para a unidade auditada em 30.01.2021, 

culminou com a expedição de 09 (nove) recomendações, as quais encontram-se em 

monitoramento, e no aguardo da devolutiva por parte da Unidade Auditada (a qual 

solicitou prorrogação de prazo para resposta até 31.03.2021, por meio do Memorando 

Eletrônico nº 09/2021-PROGEP). 

 

9 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE 
 

Durante o exercício de 2020, o Órgão de Controle Interno (CGU) não expediu 

recomendações para a Unifesspa, em virtude da não realização de ações de 

auditorias/ações de avaliação, junto à esta IFES, no decorrer do exercício em 

referência. Ressaltamos que, em 19.11.2020 foi encaminhada, via email, diligência 

referente a sugestão de correção no “Edital do RDC Eletrônico nº 08/2020 (Processo 

Administrativo n° 23479.012496/2020-03)”, ao que procedemos formalização do 

Processo nº 23479.016194/2020-04 e encaminhamento para a unidade pertinente 

(PROAD), ocorrendo o atendimento da sugestão emanada pelo mencionado órgão de 

controle interno, conforme demais informações que seguem. 

Destacamos que iniciamos o ano de 2020 com 01 (uma) recomendação no 

sistema e-Aud, a qual encontrava-se pendente de apreciação por parte da CGU. 
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Trata-se da recomendação nº 173003, migrada do sistema monitor, decorrente do 

Relatório de Auditoria nº 201700831 – Ref. Servidores com indícios de acumulação 

ilícita de cargos públicos, conforme detalhamentos no quadro abaixo. 

 

Quadro 7 - Recomendações/Diligências expedidas pela CGU 

Documento Identificaçã
o 

Data da Última 
Manifestação 

do Gestor 

Recomendaç
ão 

OS: 
20170083
1 

173003 28/08/2019 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. 

 

Esta recomendação (migrada para o eAud - Tarefa 
#798941)  foi respondida em 28.08.2019; a mencionada 
resposta da gestão foi apreciada pela CGU em 
16/09/2020, com a conclusão do monitoramento, nos 
seguintes termos: “Desta feita, conclui-se que a 
recomendação foi implementada, haja vista que a 
Unifesspa apresentou todos os resultados das 
apurações administrativas, tendo considerado 
procedente todos que foram analisados”.     
 
 
Status da Recomendação: CONCLUÍDA. 

 
 
Processo nº 
23479.01619
4/2020-04 

 
 

Diligência 
enviada pela 

CGU via 
email. 

 
 
 

25.11.2020 

Sugestão enviada pela CGU em 19.11.2020, nos 
seguintes termos: “Ressaltamos todavia, que ao 
proceder análise dos demais itens do edital, verificou-se 
que o item 4.2.6 "que estejam sob falência, recuperação 
judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação 
observado o disposto no item 10.5.3.1.1 deste edital", 
este item grifado inexiste no edital, na verdade, o item 
que deve ser observado é o item 9.5.3.1.1. Assim, 
sugerimos que a Unifesspa promova a correção do edital 
visando evitar possíveis recursos e/ou restrições aos 
participantes”. 
 
 
Manifestação da Gestão (PROAD / Doc. nº 07 – 
Processo 23479.016194/2020-04): Informamos que foi 
realizada a retificação do item 4.6.6. do edital do RDC 
ELETRÔNICO 08/2020 (# 6), através de aviso 
disponibilizado em 23/11/2020 às 11:30hs (horário de 
Brasília) na plataforma Compras Governamentais 
(Comprasnet) disponível a todos os licitantes que 
cadastraram propostas para o presente certame.  
 
Situação: ATENDIDA. 

Fontes: AUDIN/SIPAC e Sistema e-Aud – CGU – Consultas realizadas em 08/02/2021 
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Quadro 8 - Diligências expedidas pelo TCU no exercício de 2020 

Número do 

Acórdão ou 

Ofício 

Natureza 
Tipo de 

Processo 

Data de 

Envio: 

Prazo para 

atendimento: 

Observações / 

Documento Formal de 

Resposta: 

Ofício 
000.036/2020-

SecexEducação 
– Ref.: 

Solicitando 
indicação de 
interlocutor, 
para prestar 
informações 

referentes aos 
“Indicadores de 

Gestão e 
Desempenho 

das 
Universidades”. 

Diversas Administrativo 09.01.2020 20.03.2020 

Respondido via Protocolo 
Eletrônico (Protocolo nº 
63.764.206-2), por meio 

do Ofício nº 31/2020-
GR/Unifesspa de 

23.01.2020. 

Ofício 297-
20/2020-

TCU/SecexAdmini
stração/iGG – 
Ref.: Informe 

sobre fiscalização / 
Coleta de dados 

sobre governança 
e gestão de 

organizações 
públicas federais. 

Diligência 
Comunicação 

de 
Fiscalização 

13.03.2020 
 

Ciência do 
Ofício: 

07.04.2020 

05 dias 
úteis a 

partir da 
ciência do 

ofício. 

Foi respondido via 
preenchimento de 

Questionário Eletrônico, 
em 08.04.2020 

(documentos nºs.: 02 a 04 
do Processo nº 

23479.005603/2020-39, 
autuado pela Divisão de 
Gestão da Integridade – 

DIGI). 

Ofício 
025.438/2020-

SEPROC – 
Ref.: Acórdão 
5493/2020-

TCU-1ª Câmara 

Notificação 
Atos de 

Admissão 
27/05/2020 30 dias 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.007444/2020-15, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 03/2020 

de 28.05.2020; 
 

Respondido, via sistema 
conecta em 27.06.2020, 

por meio do Ofício nº 
395/2020-

GR/UNIFESSPA, com 
demais encaminhamentos 

posteriores; 

Ofício 
000.263/2020-

SecexEducação 
– Ref.: 

Tomadas de 
Contas 

Especiais na 
Fase Interna. 

Diversas 
Acompanhament

o 
08/06/2020 60 dias 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.007804/2020-71, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 05/2020 

de 09.06.2020; 
 

Respondido, via sistema 
conecta em 24.07.2020, 

por meio do Ofício nº 
390/2020-

GR/UNIFESSPA, com 
demais encaminhamentos 

posteriores; 

Ofício 
000.342/2020- Diversas 

Acompanhament
o 

05/07/2020 60 dias 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.009006/2020-83, 
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SecexEducação 
– Ref.: 

Transparência 
Ativa e Plano de 
Dados Abertos 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 07/2020 

de 06.07.2020; 
 

Respondido, via sistema 
conecta em 08.09.2020, 

por meio do Ofício nº 
423/2020-

GR/UNIFESSPA 
(anexados diversos 

documentos, no sistema 
conecta, em 04.09.2020); 

Ofício 
000.742/2020- 

SecexEducação 
– Ref.: 

Transparência 
Ativa 

Diversas 
Acompanhament

o 
16/10/2020 

Não exige 
resposta 

Considerando que no 
ofício em referência, foi 

encaminhada lista com a 
classificação das 

Universidades Federais, 
ordenadas conforme 

cumprimento dos itens de 
transparência ativa, na 

qual a Unifesspa 
encontra-se na posição 
206 (cumprimento de 

apenas 07 itens dentre 49 
avaliados), a A AUDIN 
realizou a autuação do 

Processo nº 
23479.015065/2020-91, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 10/2020 

de 30.10.2020; 
 

Obs.: Objeto sendo 
monitorado por parte da 
Autoridade responsável 
pelo monitoramento da 
implantação da Lei de 
Acesso à Informação 

(Ouvidoria). 
 

Ofício 
000.814/2020- 

SecexEducação 
– Ref.: 

Solicitação de 
encaminhament

o do 
PAINT/2020 

Diligência Acompanhament
o 

21/10/2020 90 dias 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.015843/2020-41, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria em 
21/12/2020, anexando os 
documentos solicitados; 

 
Respondido, via sistema 
conecta em 18.01.2021, 

por meio do Ofício nº 
04/2021-GR/UNIFESSPA. 

Ofício 
000.332/2020-
SEFTI – Ref.: 
Comunicação 

de Fiscalização 
- procedimentos 

de backup. 

Diversas 
Comunicação 

de 
Fiscalização 

29/10/2020 06/11/2020 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.015069/2020-79, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 11/2020 

de 30.10.2020; 
 

Respondido, via 
preenchimento de 

questionário eletrônico, 
na data de 05.11.2020, 

conforme relatório 
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inserido no Processo nº 
23479.015069/2020-79 

(doc. nº 05). 
Ofício 

000.908/2020- 
SecexEducação 

– 
Ref.:Solicitando 

informações 
sobre 

modalidades de 
avenças que 
regulam os 

projetos 
pactuados entre 

as 
Universidades e 
as Fundações 

de Apoio 

Diligência Administrativo 11/11/2020 30 dias 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.015846/2020-85, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 12/2020 

de 13.11.2020; 
 

Respondido, via sistema 
conecta em 10.12.2020, 

por meio do Ofício nº 
533/2020-

GR/UNIFESSPA. 

Ofício 
001.049/2020- 

SecexEducação 
– Ref.: 

Requisição de 
auditoria do 

TCU – 
Indicadores de 

Gestão e 
Desempenho 

das 
Universidades 

Federais 

Fiscalização Auditoria 19/11/2020 27/11/2020 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.016190/2020-18, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 13/2020 

de 19.11.2020; 
 

Respondido, via 
preenchimento de 

questionário eletrônico, 
na data de 24.11.2020, 

conforme relatórios 
inseridos no Processo nº 
23479.016190/2020-18 
(documentos nºs: 05 a 

07). 

Ofício 
001.128/2020- 

SecexEducação 
– Ref.: Imóveis 

Ociosos 

Diligência 
Acompanhament

o 
03/12/2020 60 dias 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.017017/2020-37, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 15/2020 

de 04.12.2020; 
 

Respondido, via sistema 
conecta em 02.02.2021, 

por meio do Ofício nº 
011/2021-

GR/UNIFESSPA. 

Ofício 
070.548/2020-

SEPROC 
Fiscalização Levantamento 17.12.2020 

23.12.2020 
(Designação 
de servidor, 
responsável 

pelo 
preenchimen

to do 
questionário)

; 

29.01.2021 
(Prazo para 
reenchiment

o do 
Formulário 

A AUDIN realizou a 
autuação do Processo nº 
23479.017464/2020-96, 

encaminhando-o ao 
Gabinete da Reitoria, por 
meio da S.A. nº 17/2020 

de 11.12.2020 – Com 
base em comunicado 
inserido no sistema 

conecta e visualizado em 
11.12.2020. Em 

17.12.2020,  após a 
inserção do Ofício nº 

070.548/2020-SEPROC, 
no sistema conecta, foi 
enviado o Memorando 

Eletrônico nº Nº 49/2020 
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Eletrônico). – AUDIN para o Gabinete 
da Reitoria, reforçando 
sobre a necessidade de 
atendimento da presente 

demanda. 
 

Foi informado o nome do 
servidor responsável pelo 

preenchimento do 
questionário, em 

17.12.2020, por meio do 
Ofício nº 548/2020-

GR/Unifesspa 
(documentos nºs: 07 e 08 

do Processo 
017464/2020-96); 

 
Respondido, via 

preenchimento de 
questionário eletrônico, 
na data de 27.01.2021, 

conforme relatório e 
email inseridos no 

Processo nº 
23479.017464/2020-96 
(documentos nºs: 12 e 

13). 
Fontes: AUDIN / SIPAC / CONECTA-TCU 

 

Em relação ao TCU, no decorrer do exercício de 2020 foram expedidas 11 

(onze) diligências, conforme detalhamentos constantes no quadro acima, das quais 

todas foram atendidas, o que representa o atendimento de 100% das diligências 

encaminhadas pelo TCU. 

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 controle interno, uma vez que a AUDIN tem a função 

de avaliar os controles internos administrativos quanto à eficácia e eficiência, 

conforme disposição do Art. 2º da Resolução nº 041/2017-CONSUN.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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, 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 com formação e especialidades diversificadas, para que assim, possa-se 

ter uma equipe com caráter multidisciplinar e, consequentemente, seja possível 

cumprir de forma plena a sua missão institucional. 

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. 

Observa-se que muitos são os desafios desta Unidade de Auditoria Interna, 

entretanto, com a resolução de problemas relacionados à insuficiência de servidores 

(necessidade de equipe multidisciplinar), aliados ao contexto de permanente 

formação/qualificação profissional, é plenamente possível a execução satisfatória dos 

trabalhos de auditoria interna no âmbito da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará. 



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

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 23/03/2021

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES Nº 102/2020 - AUDIN (11.09) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 23/03/2021 11:35 ) 
JULIA SILVA DE PAULO 

AUDITOR INTERNO

1620715

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código102 2020 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 23/03/2021

de verificação: 53470579ec

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 3753/2021 - AUDIN (11.09) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Marabá-PA, 23 de Março de 2021

À Secretaria Geral dos Conselhos Superiores Deliberativos - SEGE

Srta. Amanda Gomes Mota,

Prezada Secretária,

Cumprimentando-a, e considerando o disposto no Art. 18 da Instrução Normativa nº 09 de 09/10/2018, da CGU,
encaminhamos o , para fins de inclusão naRelatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT/2020
pauta da próxima Reunião Ordinária do Conselho Superior de Administração (CONSAD), agendada para ocorrer no
dia 24 de março de 2021.

"Art. 18. A UAIG deve comunicar o RAINT ao conselho de administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste,
".ao dirigente máximo do órgão ou da entidade

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

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 23/03/2021 11:37)
JULIA SILVA DE PAULO

Matrícula: 1620715

Processo Associado: 23479.004447/2021-70

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: 3753 2021 DESPACHO DE ENVIO 23/03/2021

da88b31a48

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 60, DE 24 DE MARÇO DE 2021  

  

Apreciação do Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna, exercício de 2020, 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 24.03.2021 e 
em conformidade com os autos do Processo nº 23479.004447/2021-70 - 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 
2020, 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, 24 de março de 
2021.  

 

 

 

  

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 24/03/2021

RESOLUÇÃO Nº 19/2021 - SEGE (11.72) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 08/04/2021 10:54 ) 
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: 19 2021 RESOLUÇÃO 29/03/2021 edd7ada7d9

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 4473/2021 - SEGE (11.72) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Marabá-PA, 13 de Abril de 2021

A AUDIN,

Encaminhamos os autos, com a , de 24 de março deResolução n. 60
2021, do Conselho Superior de Administração (Consad) que trata da a
preciação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, exercício

, para providências.de 2020, da Unifesspa

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 13/04/2021 08:57)
AMANDA GOMES MOTA

Matrícula: 2136962

Processo Associado: 23479.004447/2021-70

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: 4473 2021 DESPACHO DE ENVIO 13/04/2021

99af76f9b5

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



