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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento ao que determina a IN CGU nº 24, de 15 de dezembro de 2015, 

apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT contendo o relato 

das atividades desenvolvidas no exercício de 2016, estabelecidas na Resolução nº 

057/2015/CONSU que aprovou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – 

PAINT/2016. 

A Auditoria Interna/AUDINT é um órgão de acompanhamento e assessoramento do 

Conselho Universitário/CONSU que constitui a maior instância deliberativa da Instituição. 

Suas principais atribuições são: realizar atividades de auditoria, conforme o Plano Anual de 

Auditoria Interna previamente aprovado pelo referido Conselho; auxiliar os auditores da 

Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União quando realizam atividades na 

FUFS; assessorar os gestores dos diversos escalões no atendimento dos questionamentos, 

recomendações e determinações oriundas dos órgãos de controle interno e externo (CGU e 

TCU); auxiliar os gestores em consultas sobre a legislação em geral, além de analisar e emitir 

parecer sobre a prestação de contas da unidade.  

Atualmente, a AUDINT é composta por sete membros efetivos, sendo: um Coordenador 

ocupante do cargo de Auditor, dois Auditores, um Administrador e três Assistentes em 

Administração. Ao longo do exercício de 2016, pode-se considerar que houve um significativo 

aprimoramento na qualificação técnica dos integrantes da AUDINT. Isto porque, um dos 

integrantes finalizou o curso de mestrado profissional em administração pública em rede – 

PROFIAP/UFS e dois integrantes encontram-se em processo de conclusão do referido curso, 

também pela UFS. 

Para facilitar a verificação do cumprimento dos requisitos mínimos do RAINT 

estabelecidos no art. 15 da IN CGU 24/20151, optou-se pelo seguinte sequenciamento de 

                                                           
1 “Art. 15. O RAINT conterá, no mínimo: I - descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo 
com o PAINT; II – análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do órgão ou entidade, 
com base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando as ações 
promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas decorrentes; III - descrição dos trabalhos de auditoria 
interna realizados sem previsão no PAINT, indicando sua motivação e seus resultados; IV – relação dos trabalhos 
de auditoria previstos no PAINT não realizados ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução 
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tópicos: 1) introdução; 2) descrição das ações de auditoria no exercício 2016 (este tópico 

subdividido em trabalhos de auditoria realizados de acordo com o PAINT, descrição dos 

trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT e relação dos trabalhos de 

auditoria previstos no PAINT não realizados ou não concluídos no exercício de 2016); 3) relato 

gerencial sobre o nível de maturação dos controles internos institucionais; 4) relato gerencial 

das recomendações emitidas; 5) fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional 

com impacto sobre a Auditoria Interna; 6) ações de capacitação; e 7) benefícios decorrentes da 

ação da AUDINT. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA NO EXER CÍCIO DE 2016 

No presente item, serão apresentadas as ações de auditoria interna realizadas ao longo 

do exercício de 2016, conforme determina o art. 15, inc. I da IN CGU 24/2015.  

Inicialmente, cumpre-nos destacar que, no último trimestre do exercício passado, os 

servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Sergipe promoveram 

movimento grevista no período de 31 de outubro a 14 de dezembro. 

Oportuno salientar, ainda, que a execução da auditoria interna nº 040301/2016 – 

Controle de Carga Horária demandou homens/horas em quantitativo superior ao inicialmente 

previsto. Isto porque, o sistema SIGRH encontrava-se em processo de adaptação à IN PROGEP 

01/2015, de 27 de novembro de 2015, sendo frequentes a identificação de erros no sistema e a 

necessidade de repetição de operações para obtenção de dados com maior grau de 

confiabilidade.  

A auditoria no sistema de controle de carga horária dos técnico-administrativos da UFS 

                                                                                                                                                                                        
e, quando aplicável, com a previsão de sua conclusão; V - descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva 
ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias; 
VI – descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de servidores capacitados, carga 
horária, temas e a relação com os trabalhos programados; VII - quantidade de recomendações emitidas e 
implementadas no exercício, bem como as vincendas e as não implementadas na data de elaboração do RAINT, 
com a inclusão, neste caso, dos prazos de implementação e as justificativas do gestor; e VIII – descrição dos 
benefícios decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício”. 
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demandou aproximadamente quatro meses e envolveu diretamente cinco integrantes da 

Auditoria Interna. As constatações e recomendações emitidas pela AUDINT colaboraram para 

subsidiar uma nova instrução normativa da PROGEP regulamentando internamente o controle 

de frequência dos servidores (IN PROGEP nº 1/2017, de 10 de fevereiro de 2017). 

As atividades previstas no PAINT/2016 (Resolução nº 57/2015/CONSU) e executadas 

pela equipe da Auditoria Interna foram subdivididas em 08 (oito) grupos temáticos, a saber: 

controle da gestão, gestão orçamentária e financeira, gestão de suprimento de bens e serviços, 

gestão de recursos humanos, gestão patrimonial, gestão acadêmica, gestão operacional e 

reserva técnica. 

 

2.1. Trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINT/2016 

Das 20 ações de auditoria com execução prevista para o exercício de 2016, 11 foram 

executadas, a saber:  

Área: Controles da Gestão 

Ação: Atuação do TCU 

Setor(es) auditado(s): não se aplica 

Escopo: Acompanhamento dos acórdãos e diligências do TCU perante a FUFS 

Situação: atividade realizada  

Posicionamento da AUDINT: ao longo do exercício de 2016, o Tribunal de Contas da União 

julgou 119 processos que tinham como parte interessa a Fundação Universidade Federal de 

Sergipe/FUFS. Utilizando a tipologia padrão estabelecida pela Corte de Contas, temos os 

seguintes quantitativos: a) aposentadoria: 37 (trinta e sete); b) atos de admissão: 69 (sessenta e 

nove); c) monitoramento: 02 (dois); d) pensão civil: 03 (três); e) prestação de contas: 03 (três); 

f) recurso de revisão: 01 (um); g) representação: 03 (três); e h) tomada de Contas Especial: 02 

(dois). Dentre as aposentadorias apreciadas pelo TCU, 08 (oito) foram julgadas legais, 02 

(duas) julgadas prejudicadas, 07 (sete) foram julgadas ilegais, 02 (duas) determinou-se a 

expedição de novo ato de aposentadoria e 08 (oito) determinou-se a realização de diligências à 

FUFS. Quanto atos de admissão, 47 (quarenta e sete) foram legais e 22 (vinte e dois) foram 
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julgadas prejudicadas. Em relação aos demais processos, a responsabilidade pelo cumprimento 

das determinações do TCU encontram-se assim subdivididas: a) Acórdão: 20/2016 

TCU/Plenário, sob responsabilidade da PROPLAN; b) Acórdão: 1.884/2016-TCU/2ª Câmara, 

sob responsabilidade da PROGEP; c) Acórdão: 404/2016-TCU/Plenário, sob responsabilidade 

da PROGEP; d) Acórdão: 985/2016-TCU/Plenário, sob responsabilidade da PROGEP; e) 

Acórdão: 4424/2016-TCU/2ª Câmara (referente a recurso interposto por ex-gestor da UFS); f) 

Acórdão: 4956/2016-2C TCU/2ª Câmara, sob responsabilidade da PROGEP; g) Acórdão: 

4956/2016 TCU/2ª Câmara (referente a recurso interposto por ex-gestor da UFS); h) Acórdão: 

5305/2016-TCU/2ª Câmara, sob a responsabilidade da PROAD; i) Acórdão: 4.581/2016-TCU 

1ª Câmara, sob responsabilidade da PROPLAN; j) Acórdão: 3.167/2016-TCU/Plenário 

(referente a recurso interposto por ex-gestor da UFS). 

  
 
Área: Controles da Gestão 

Ação: Atuação da CGU 

Setor(es) auditado(s): não se aplica 

Escopo: Acompanhamento de diligências e recomendações da CGU perante a FUFS 

Situação: atividade realizada, via sistema Monitor 

Posicionamento da AUDINT: Ao longo do exercício de 2016, foi disponibilizado à FUFS o 

Sistema Monitor, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União, o qual possibilita o trâmite 

de informações on line entre o órgão de controle interno e a instituição. No âmbito da FUFS, a 

responsabilidade para acompanhar e orientar os gestores quanto a correta utilização do sistema 

recaiu sobre a Auditoria Interna. Foram cadastrados os gestores com nível de responsabilidade 

suficiente para apresentar informações/justificativas quanto às recomendações emitidas pela 

CGU. De acordo com as informações contidas no Sistema Monitor, em 02 de fevereiro de 

2017, constavam 200 (duzentas) recomendações em monitoramento, sendo que 80 (oitenta) 

estão em análise pela CGU e 120 (cento e vinte) estão para providências do gestor. 

Descriminando as recomendações por setor, tem-se o seguinte cenário:  

a) Setor responsável: CESAD; Quantidade de recomendações: 11 (onze), sendo 11 (onze) 
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enviadas à CGU; 

b) Setor responsável: PROPLAN/COPEC; Quantidade de recomendações: 52 (cinquenta e 

duas), sendo 28 (vinte e oito) pendentes de resposta e 24 (vinte e quatro) pedidos de 

prorrogação de prazo; 

c) Setor responsável: DICON; Quantidade de recomendações: 04 (quatro), sendo 04 

(quatro) pendentes de resposta; 

d) Setor responsável: NTI; Quantidade de recomendações: 06 (seis), sendo 06 (seis) 

respostas enviadas à CGU; 

e) Setor responsável: DOFIS; Quantidade de recomendações: 02 (duas), sendo 02 (duas) 

pendentes de resposta;  

f) Setor responsável: PROEST; Quantidade de recomendações: 10 (dez), sendo 08 (oito) 

pendentes de resposta e 02 (duas) respostas enviadas à CGU;  

g) Setor responsável: DSG; Quantidade de recomendações: 04 (quatro), sendo 04 (quatro) 

respostas enviadas à CGU; 

h) Setor responsável: DRM; Quantidade de recomendações: 07 (sete), sendo 06 (seis) 

pedidos de prorrogação de prazo e 01 (uma) pendente de resposta;  

i) Setor responsável: PROGRAD; Quantidade de recomendações: 21 (vinte e uma), sendo 

21 (vinte e uma) pendentes de resposta; 

j) Setor responsável: DEFIN; Quantidade de recomendações: 06 (seis), sendo 06 (seis) 

pendentes de resposta; 

k) Setor responsável: DP; Quantidade de recomendações: 15 (quinze), sendo 15 pendentes 

de resposta;  

l) Setor responsável: AUDINT; Quantidade de recomendações: 03 (três), sendo 03 (três) 

pendentes de resposta; 

m) Setor responsável: PROGEP; Quantidade de recomendações: 17 (dezessete), sendo 16 

(dezesseis) e 01 (uma) enviada à CGU;  

n) Setor responsável: PROAD; Quantidade de recomendações: 17 (dezessete), sendo 14 

(quatorze) pendentes de resposta e 03 (três) pedidos de prorrogação de prazo; 
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o) Setor responsável: POSGRAP; Quantidade de recomendações: 01 (uma), sendo 01 

(uma) resposta enviada à CGU; 

p) Setor responsável: Gabinete do Reitor; Quantidade de recomendações: 08 (oito), sendo 

07 (sete) pedidos de prorrogação e 01 (uma) pendente de resposta;  

q) Setor responsável: EFISCON; Quantidade de recomendações: 16 (dezesseis), sendo 16 

(dezesseis) pedidos de prorrogação de prazo;  

r) Setor responsável: DIPATRI; Quantidade de recomendações: 03 (três), sendo 03 (três) 

respostas enviadas à CGU;  

s) Setor responsável: DEMAN; Quantidade de recomendações: 01 (uma), sendo 01 (uma) 

pendente de resposta; 

t) Setor resposnável: DITRAN; Quantidade de recomendações: 06 (seis), sendo 06 (seis) 

pendentes de resposta. 

Salienta-se que o Sistema Monitor possibilita o encaminhamento da mesma recomendação a 

mais de um setor concomitantemente. Nesse sentido, 06 (seis) recomendações foram atribuídas 

conjuntamente ao DEFIN e à DITRAN, uma vez que, para sua integral implementação, faz-se 

necessário a designação conjunta de esforços dos dois setores.  

 

Área: Controles da Gestão 

Ação: Elaborar Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna –RAINT   

Setor(es) auditado(s): não se aplica 

Escopo: Elaboração do relatório das atividades de auditoria realizadas durante o exercício de 

2015 

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna referente 

ao exercício de 2015 foi devidamente elaborado nos termos da IN CGU 24/2015 e 

encaminhado ao Conselho Universitário da UFS e à CGU, para conhecimento e apreciação, em 

fevereiro de 2016. 
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Área: Controles da Gestão 

Ação: Elaborar Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna –PAINT/17  

Setor(es) auditado(s): não se aplica 

Escopo: Elaboração do PAINT/2017 com base em estudos técnicos e legislação pertinente. 

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna referente ao 

exercício de 2017 foi devidamente elaborado nos termos da IN CGU 24/2015 e encaminhado 

ao Conselho Universitário da UFS e à CGU, para conhecimento e apreciação, em outubro de 

2016. 

 

Área: Controles da Gestão 

Ação: Formalização da Prestação de Contas  

Setor(es) auditado(s): não se aplica 

Escopo: Emitir manifestação quanto a prestação de contas do exercício de 2015. 

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: a Auditoria Interna emitiu parecer referente à prestação de contas 

da UFS – exercício 2015, bem como apresentou manifestação no relatório de gestão 

encaminhado ao TCU. 

 

Área: Gestão Orçamentária e Financeira 

Ação: Convênio 

Setor(es) auditado(s): COPEC/PROPLAN 

Escopo: Auditar o convênio de maior materialidade vigente no exercício de 2016. 

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna referente 

ao exercício de 2015 foi devidamente elaborado nos termos da IN CGU 24/2015 e 

encaminhado ao Conselho Universitário da UFS e à CGU, para conhecimento e apreciação, em 

fevereiro de 2016. 
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Posicionamento da AUDINT: A partir das constatações expostas no relatório 020203/2016, 

verifica-se que a UFS ainda carece da implementação de rotinas administrativas que 

contemplem os requisitos já estabelecidos em lei e nos normativos internos quanto à 

formalização de convênios e ajustes congêneres. Revela-se urgente, ainda, difundir a legislação 

aplicável aos convênios junto aos gestores e fiscais designados para atuarem nos convênios 

celebrados pela Instituição. Quanto à dinâmica entre a UFS (via COPEC), Fundação de Apoio, 

gestores e fiscais de convênios, verifica-se que ainda persistem ruídos na comunicação entre 

esses atores, acarretando na celebração de convênios com irregularidades que, se não forem 

sanadas tempestivamente, poderão acarretar em prejuízos à Universidade (por exemplo, 

ausência de previsão expressa de ressarcimento à UFS pelo uso de suas instalações). Registre-

se, por fim, que as constatações apresentadas neste relatório já foram apontadas em auditorias 

anteriores. Desta forma, ainda que isoladamente as constatações não apresentem máxima 

gravidade, revelam que a instituição ainda não priorizou a estruturação do setor responsável 

pela gestão de convênios. Tal situação vulnerabiliza a Instituição na medida em que existem 

vários convênios e/ou ajustes congêneres milionários, sendo premente a consolidação de 

controles internos e a clarificação dos papéis dos atores envolvidos na execução desses 

convênios/ajustes.  

 

Área: Gestão de Suprimento de Bens e Serviços 

Ação: Processos Licitatórios 

Setor(es) auditado(s): DRM/PROAD 

Escopo: Auditar os processos licitatórios em curso no exercício de 2016 

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: Face às análises consolidadas no relatório de auditoria nº 

030107/2016, podemos concluir que os procedimentos licitatórios da UFS necessitam de 

aprimoramento em pontos diversos. O controle exercido pelos órgãos diretivos da 

Administração, como o Departamento de Recursos Materiais, a Pró-Reitoria de Administração 

e a Pró-Reitoria de Planejamento, nos procedimentos licitatórios deve ser mais efetivo, 
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especialmente no tocante à justificativa para aprovação do termo de referência e à composição 

dos preços de referência, evitando que processos licitatórios tenham que ser cancelados ou 

refeitos por inadequações no termo de referência ou no preço de referência. Os pregões 

eletrônicos, em sua maioria, foram caracterizados pela ampla participação de licitantes, sendo 

verificadas deficiências apenas no controle dos documentos de habilitação, especialmente nas 

situações que o SICAF não apresenta todas as informações necessárias. Dessa forma, conclui-

se que a adoção dos ajustes necessários apontados no mencionado relatório aperfeiçoará os 

procedimentos administrativos licitatórios, bem como atualizará os gestores envolvidos acerca 

das recentes alterações normativas e jurisprudenciais do TCU, com um entendimento mais 

adequado dos normativos relativos a procedimentos licitatórios. 

 

Área: Gestão de Suprimento de Bens e Serviços 

Ação: Dispensas e Inexigibilidade de Licitações 

Setor(es) auditado(s): DRM/PROAD 

Escopo: Auditar os processos dispensa e inexigibilidade de licitações em curso no exercício de 

2016 

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: As constatações do relatório de auditoria nº 030207/2016 

evidenciam que falta um controle maior dos órgãos administrativos da instituição no tocante à 

documentação de habilitação apresentada pelas empresas contratantes, especialmente ao que 

dispõe o art. 32 da Lei nº 8.666/93, devendo haver exigência de que a documentação 

apresentada seja realizada através de documento original, cópia autenticada ou conferência da 

cópia com o original por servidor da instituição através de carimbo de “confere com original” e 

o carimbo de sua identificação. O momento da confecção e da assinatura do contrato é crucial e 

deve possuir uma atenção eficiente dos órgãos administrativos da administração, seja na 

verificação dos poderes do indicado como responsável pela empresa contratada, seja pela 

devida qualificação no corpo textual do termo de contrato. A Coordenação de Programas, 

Projetos e Convênios (COPEC) e o Departamento de Recursos Materiais (DRM) devem ter 
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papel essencial na rotina de controle das formalidades e procedimentos tendo em vista que é 

órgão diretamente responsável na formalização e celebração dos contratos da instituição, 

exigindo que os setores diretamente interessados exerçam suas responsabilidades, em especial a 

indicação de fiscal e substituto para o contrato realizado. Apesar da realização de 

procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação ter se reduzido bastante no âmbito da 

instituição, deve se ter uma grande atenção aos serviços de natureza continuada executados na 

instituição, sendo prática incompatível com uma instituição que pretende possuir um 

planejamento amplo e estratégico de sua atuação usar de artifícios como a confissão de dívida e 

a dispensa de licitação em caráter emergencial para evitar que um serviço de tal natureza fique 

sem realização na Instituição, gerando uma série de danos para toda a comunidade acadêmica. 

Neste tema não há outra alternativa à Instituição a não ser seguir o que dispõe a Orientação 

Normativa nº 11/2009/AGU, que demonstra o entendimento da Administração Pública Federal 

de que a dispensa de licitação referente à situação de emergência ou calamidade deve ser usada 

em caráter extremamente excepcional pelas instituições federais, nas situações em que 

realmente não haja tempo para outra ação devido à imprevisibilidade e urgência da situação; 

daí a necessidade de se apurar responsabilidades quando este instrumento é utilizado para 

situações que não se enquadram nesta perspectiva, como é o caso de contratação emergencial 

de prestação de serviços de natureza continuada. 

 

Área: Gestão de Suprimento de Bens e Serviços 

Ação: Contratos 

Setor(es) auditado(s): EFISCON/NRI 

Escopo: Auditar os contratos de terceirização de serviços em vigor na FUFS 

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: O Decreto nº 7.203 data do ano de 2010. No entanto, estamos no 

ano de 2016 e este Decreto ainda não vigora nesta instituição, em especial nas determinações 

relativas aos contratos de prestação de serviços terceirizados. O objetivo deste Decreto é a 

moralização nas instituições públicas das designações de cargos e das contratações que não 
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exigem realização de concurso público (funcionários terceirizados, estagiários), a fim de 

extirpar a prática de nepotismo nestas situações. Inerte a este avanço normativo, a UFS até a 

presente data não colocou em prática o disposto no art. 7º do Decreto, qual seja, incluir nos 

contratos de prestação de serviços terceirizados cláusula vedando a contratação de parentes até 

o 3º grau de servidores com cargo de direção, função gratificada e coordenação de curso, a fim 

de evitar influências ilegítimas na contratação dos funcionários. Esta inércia permitiu que se 

perpetuasse na instituição tais situações vedadas pelo art. 7º do Decreto; poucas é verdade, mas 

que maculam a imagem da universidade como instituição ética e impessoal. Dessa forma, 

exige-se atitude enérgica e rápida da UFS para sanar tais descumprimentos, envidando esforços 

para eliminar a prática do nepotismo dentro da instituição em todos os níveis, e para identificar 

situações de nepotismo que por ora não foram identificadas por esta Auditoria Interna. 

 

Área: Gestão de Recursos Humanos 

Ação: Sistema de Controle de Carga Horária 

Setor(es) auditado(s): PROGEP 

Escopo: Auditar o sistema de controle de frequência dos técnico-administrativos da FUFS.  

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: De acordo com a proposta orçamentária para o ano de 2016, a 

folha de pagamento da instituição corresponde a aproximadamente 45% (quarenta e cinco por 

cento) do orçamento da instituição2. A materialidade da folha de pagamento justifica a atenção 

conferida pela AUDINT para a verificação da efetividade dos controles internos existentes na 

instituição relacionados a gestão de pessoal. Especificamente no tocante ao controle de 

frequência, as constatações apresentadas no relatório de auditoria nº 040301/2016 sinalizam 

que o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH ainda carece de 

amadurecimento para o efetivo controle da jornada de trabalho dos técnico-administrativos da 

                                                           
2 Proposta orçamentária 2016, apresentada pela Instituição ao MPOG em 24/09/2015. Por se tratar de uma 
proposta, o valor apresentado poderá não corresponder exatamente ao valor efetivamente aprovado pelo Congresso 
Nacional. Entretanto, o percentual apresentado demonstra a grandiosidade e i impacto financeiro da folha de 
pagamento nos recursos geridos pela UFS. 
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UFS. Em que pese não tenham sido observadas discrepâncias entre o registro da frequência e as 

informações armazenadas no AHGORA e no SIGRH, verificou-se que o SIGRH apresenta 

problemas quanto ao tratamento das informações (regras de negócios) inseridas no sistema, 

especialmente aquelas relacionadas ao desconto de salários de servidores que apresentam banco 

de horas negativos. Na prática, a administração da UFS tem tratado de forma flexível os 

técnico-administrativos que não cumprem regularmente sua jornada de trabalho. Mesmo após 

aproximadamente dois anos da instalação da frequência eletrônica para os técnico-

administrativos, os dados referentes aos débitos de horas apresentados pelo SIGRH ainda 

apresentam inconsistências (p. ex. horas negativas de servidores que se encontram 

regularmente afastados por licença médica) que impedem uma ação mais firma por parte do 

Departamento de Pessoal. Em razão disto, a administração resta por dispensar (ainda que não 

intencionalmente) tratamento benevolente em relação aos servidores que reiteradamente não 

cumprem sua jornada de trabalho. Essa situação, além de esvaziar o poder disciplinar das 

chefias imediatas (que, mesmo não abonando das horas negativas, não verifica o corolário 

lógico que seria o desconto no salário do servidor faltante), revela um tratamento injusto para 

com os servidores que cumprem sua jornada de trabalho e/ou compensam tempestivamente as 

horas negativas de seu banco, passando-se uma falsa percepção de “prêmio” aos servidores 

habitualmente faltosos. Merece destaque, ainda, as constatações apresentadas no relatório de 

auditoria nº 040301/2016 que reportam a necessidade de adequações no SIGRH para que o 

sistema apresente plena aderência às normas vigentes relacionadas o controle de frequência dos 

técnico-administrativos da UFS, especialmente a IN PROGEP 01/2015 (vide constatações 7, 9, 

10 e 11). Em que pese as dificuldades operacionais enfrentadas pela administração, as regras de 

negócios utilizadas no sistema não podem inovar, criando bônus/ônus sem respaldo normativo, 

sob pena de ofensa ao princípio constitucional da legalidade. Em razão da materialidade dos 

recursos envolvidos na presente ação, a equipe de auditoria entende ser necessária uma nova 

ação para o exercício de 2017, objetivando avaliar não apenas a implementação das 

recomendações emitidas como também para verificar a correta atuação das chefias imediatas no 

processo de homologação das frequências dos técnico-administrativos. 
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Área: Gestão Operacional 

Ação: Ações de Sustentabilidade 

Setor(es) auditado(s): NGA 

Escopo: Auditar o nível de aderência da FUFS aos eixos da A3P.  

Situação: atividade realizada 

Posicionamento da AUDINT: A gestão da sustentabilidade na Universidade Federal de Sergipe 

formalmente ganhou outro patamar com a adesão à Agenda Ambiental na Administração 

Pública. Contudo, a atuação dos órgãos definidos pela instituição como responsáveis sobre essa 

gestão (NGA e Comissão Gestora da A3P) ainda é bastante incipiente e limitada, inclusive sem 

a devida divulgação e sem o devido fomento à participação da comunidade acadêmica nesta 

gestão da sustentabilidade, que é imprescindível. Outro ponto verificado por esta Auditoria 

Interna é a falta de formalização das atuações da Comissão Gestora da A3P, o que é 

injustificável em qualquer órgão da administração pública, muito menos numa instituição do 

porte da Universidade Federal de Sergipe, o que gera contestação e descrédito quanto à 

efetividade desta Comissão. Por fim, um dos controles essenciais para garantir uma gestão da 

sustentabilidade adequada – uso dos recursos hídricos – apresenta falhas nas informações 

apresentadas e devem ser verificadas algumas discrepâncias nos dados apresentados. Destarte, a 

prática da sustentabilidade na UFS deve ser devidamente incrementada e divulgada para 

corresponder ao anseio de atingir os objetivos da Agenda Ambiental da Administração Pública 

e se tornar referência de gestão da sustentabilidade no Estado de Sergipe.  

 

2.2. Trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT 

Durante o exercício de 2016, não foram realizadas atividades de auditoria sem previsão 

no PAINT/2016. 

 

2.3. Trabalhos de auditoria interna previstos no PAINT não realizados ou não concluídos 

no exercício de 2016 
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Durante o ano de 2016, duas atividades de auditoria foram iniciadas, porém, tiveram o 

cronograma de conclusão prejudicados, conforme detalhamento abaixo: 

Área: Gestão Orçamentária e Financeira 

Ação: recursos exigíveis (receita própria) 

Setor(es) auditado(s): PROPLAN e PROAD 

Escopo: Auditar a utilização dos espaços físicos (bens imóveis) da FUFS por terceiros 

Situação: atividade parcialmente realizada (em processo de elaboração do relatório final, com 

previsão de finalização em fevereiro/2017). 

 

Área: Gestão de Recursos Humanos 

Ação: Estágio Probatório 

Setor(es) auditado(s): DAAS/PROGEP 

Escopo: Auditar os processos de acompanhamento de estágio probatório dos servidores da 

FUFS.  

Situação: atividade parcialmente realizada (em processo de elaboração do relatório final, com 

previsão de finalização em fevereiro/2017). 

 

Em relação às atividades não executadas em 2016, temos o seguinte panorama: 

Área: Controles da Gestão 

Ação: Atuação da AUDINT 

Setor(es) auditado(s): não se aplica 

Escopo: Acompanhamento de recomendações emitidas pela própria AUDINT/UFS  

Situação: atividade não realizada. Em razão do reduzido número de servidores integrantes da 

AUDINT e da necessidade de fornecer suporte operacional para acompanhar o processo de 

adaptação dos gestores da UFS ao uso do Sistema Monitor (CGU), optou-se por priorizar o 

acompanhamento das determinações/recomendações oriundas do Tribunal de Contas da União 

e da Controladoria-Geral da União. 

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSU 

AUDITORIA INTERNA              
        

 

 
 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão-SE CEP 49100-000 - 
Fone (79) 3194-6437/6568 - E-mail: audintufs@gmail.com;  

                                                                                              Página 18 

 
 

Área: Gestão Orçamentária e Financeira 

Ação: Acompanhamento das metas orçamentárias 

Setor(es) auditado(s): não se aplica 

Escopo: Acompanhar a execução das metas orçamentárias para o exercício de 2016 

Situação: atividade não realizada. Esta ação de auditoria foi incluída no PAINT/2017 

(macroprocesso 2.1). 

 

Área: Gestão de Recursos Humanos 

Ação: Folha de Pagamento 

Setor(es) auditado(s): DP/PROGEP 

Escopo: Auditar a folha de pagamento dos servidores da FUFS 

Situação: atividade não realizada. Esta ação de auditoria foi reclassificada no PAINT/2017 

como “adicional de insalubridade” (macroprocesso 4.3). 

 

Área: Gestão de Recursos Humanos 

Ação: Aposentadoria 

Setor(es) auditado(s): DP/PROGEP 

Escopo: Auditar os processos de aposentadoria dos servidores da FUFS 

Situação: atividade não realizada. Esta ação foi excluída do PAINT tendo em vista que no 

fluxograma ordinário de concessão de aposentadorias, os processos são submetidos à avaliação 

prévia da CGU e análise conclusiva do Tribunal de Contas da União.  

 

Área: Gestão de Recursos Humanos 

Ação: Capacitação 

Setor(es) auditado(s): DDRH/PROGEP 

Escopo: Auditar os processos de concessão de licença/afastamento aos servidores da FUFS 

Situação: atividade não realizada. Esta ação foi excluída do PAINT tendo em vista o baixo 

quantitativo de recomendações emitidas pela AUDINT na ação realizada com esse escopo em 
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2015.  

 

Área: Gestão Patrimonial 

Ação: Obras 

Setor(es) auditado(s): DOFIS/INFRAUFS 

Escopo: Auditar a obra em andamento de maior materialidade em execução no exercício de 

2016. 

Situação: atividade não realizada. Tendo em vista o baixo quantitativo de obras em execução e 

a ausência de profissional com capacitação específica para coordenação desta atividade, a ação 

foi excluída do PAINT/2017. 

 

Área: Gestão Acadêmica 

Ação: Oferta de Disciplinas 

Setor(es) auditado(s): Departamento Acadêmicos 

Escopo: Auditar a conformidade do quantitativo de vagas ofertadas aos alunos nas disciplinas 

dos cursos de graduação da FUFS. 

Situação: atividade não realizada. Tendo em vista a priorização de ações de auditoria nas bolsas 

acadêmicas concedidas pela UFS por intermédio de suas Pró-Reitorias (PROEST, PROEX, 

PROGRAD e POSGRAP), a ação oferta de disciplinas foi excluída do PAINT por não haver 

disponibilidade de homem/hora para sua execução. 

 
 

3. RELATO GERENCIAL SOBRE O NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES 

INTERNOS INSTITUCIONAIS 

De acordo com o art. 15, inc. II, da IN CGU nº 24/2015, compete a AUDINT inserir em 

seu relatório anual “análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos 

do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que 

apresentaram falhas relevantes e indicando as ações promovidas para regularização ou 

mitigação dos riscos delas decorrentes.” 
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Em relação às auditorias realizadas ao longo do exercício de 2016, destacamos as ações 

“controle de carga horária”, “convênios”, “processos licitatórios” e “dispensa e inexigibilidade 

de licitação”. Tais atividades administrativas, em decorrência da complexidade envolvida em 

seus processos, possibilitam a compreensão do nível de maturação dos controles internos 

institucionais. 

Em relação aos convênios institucionais, foram verificadas fragilidades nos 

procedimentos internos de formalização dos convênios, sendo destacada pela AUDINT a 

urgente necessidade de alteração das rotinas administrativas dos setores envolvidos na 

celebração de convênios, destacadamente a COPEC, buscando resguardar a instituição e 

evitando a celebração de convênios em desacordo com a legislação vigente. Destaque-se ainda 

a necessidade de aprimoramento das comunicações entre UFS, FAPESE e gestores de 

convênios. Registre-se que essa fragilidade nos procedimentos internos já foi objeto de 

apontamentos por parte da AUDINT em exercícios anteriores. 

De modo semelhante, na auditoria realizada nos processos licitatórios e nas dispensas e 

inexigibilidade de licitação verificou-se a ocorrência de fragilidades nos procedimentos 

internos referentes à aprovação de termo de referência, coleta de orçamentos prévios e 

providências (a cargo da administração) quanto à documentação necessária para formalização 

de contratos mediante dispensa e/ou inexigibilidade de licitações. Ressalte-se, ainda, a pouca 

utilização do sistema de registro de preços por parte da administração da FUFS. 

Verificou-se no âmbito da FUFS que, embora sejam realizados os procedimento formais 

previstos na lei, o conteúdo dos atos administrativos não alcançam a plenitude de salvaguarda 

dos interesses da Administração. As ocorrências registradas (nos relatórios de auditoria) 

mitigaram os efeitos pretendidos pela legislação de licitações, qual seja, a obtenção de 

vantagem econômica para a administração na aquisição de bens e fruição de serviços mediante 

a justa e igualitária competição entre potenciais fornecedores.  

No tocante ao controle de carga horária, verificou-se a necessidade de aprimoramento 

no normativo interno e nas regras de negócios implementadas no sistema informatizado de 

controle (SIGRH). Foram, detectadas fragilidades no SIGRH que inviabilizam a adoção, por 
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parte do Departamento de Pessoal, de medidas mais enérgicas para penalização (corte de 

pontos/descontos de salários) de servidores que não cumprem integralmente sua jornada de 

trabalho. Oportuno registrar que, em fevereiro de 2017 a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

emitiu nova instrução normativa baseada nas recomendações emitidas pela AUDINT. 

 

 

4. RELATO CIRCUNSTANCIAL DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS   

Nos termos do art. 15, inc. VII, da IN CGU nº 24/2015, o RAINT deverá apresentar 

informações referentes a “quantidade de recomendações emitidas e implementadas no 

exercício, bem como as vincendas e as não implementadas na data de elaboração do RAINT, 

com a inclusão, neste caso, dos prazos de implementação e as justificativas do gestor”. 

Destacamos, ainda, a IN CGU nº 24/2015, no art. 17, recomenda a adoção de meios 

informatizados para o acompanhamento das recomendações emitidas pela própria AUDINT. A 

unidade ainda carece desta ferramenta tecnológica. O acompanhamento das recomendações 

emitidas ocorrer, ao longo do exercício de 2016, de modo concomitante à execução de ações de 

auditoria que possuíam afinidade temática entre si. 

Paulatinamente, as recomendações de auditoria são elaboradas de modo a estabelecer 

prazos (via de regra firmados juntamente com os gestores em reuniões de busca conjunta), 

objetivando viabilizar a categorização das recomendações em vencidas/vincendas conforme 

prevê o art. 15, inc. VII, da IN CGU 24/2015. 

Por oportuno, apresentamos os dados quantitativos referentes às auditorias realizadas ao 

longo do exercício de 2016: 

Ação de Auditoria Quant. de constatações Quant. de recomendações 

Convênios 08 09 

Licitações 05 5 

Dispensa e inexigibilidade de licitação 04 05 

Contratos 02 04 
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Diárias 02 04 

Controle de Carga Horária 13 16 

Ações de sustentabilidade 03 03 

 

 

5. FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU 

ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERN A 

Em atenção ao disposto no art. 15, inc. V, da IN CGU 24/2015, passamos a relatar os 

fatos relevantes que impactaram de modo positivo ou negativo os recursos e a organização da 

AUDINT, bem como na realização das atividades de auditoria do setor. 

Durante o exercício de 2016, especificamente entre os meses de outubro e dezembro, os 

servidores técnico-administrativos da UFS deflagraram movimento grevista. A greve dos 

servidores forçou adequações no cronograma das ações de auditoria, uma vez que a redução de 

pessoal efetivamente trabalhando na instituição sobrecarregou os setores a serem auditados, os 

quais não tinham condições de atender as demandas da Auditoria Interna sem causar prejuízos 

às atividades rotineiras e essenciais do setor. 

As limitações orçamentárias impostas à Universidade Federal de Sergipe impossibilitou 

a participação dos integrantes da AUDINT no Fórum Nacional de Capacitação Técnica dos 

Integrantes das Auditorias Internas do Ministério da Educação-FONAITec. Neste evento, são 

abordados temas específicos relacionados à atuação das unidades de auditorias internas das 

instituições vinculadas ao MEC (universidades e institutos federais), com a participação de 

representantes do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União. Oportuno 

frisar que, desde 2013, os integrantes da AUDINT não participam do FONAITec. 

Por fim, ressaltamos o esforço empreendido pela equipe da Auditoria Interna em 

implementar as diretrizes expostas na Instrução Normativa MF/SFCI 01/2001 (define 

diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal), primando pela fundamentação técnica-jurídica 

de seus trabalhos, emissão de relatórios preliminares de auditoria e a adoção de reuniões de 
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busca conjunta de soluções com a gestão da FUFS. 

 

 

6. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO  

Através da SA nº 201411237/01, a CGU apontou que a AUDINT “ continua não tendo 

acesso aos sistemas corporativos gerenciais do Governo Federal que realizam extração de 

dados e que facilitem os levantamentos de dados para definição de amostras”. Com efeito, essa 

limitação de acesso aos sistemas federais corporativos gerenciais ainda persiste.  

Entretanto, internamente, a equipe da AUDINT dedicou-se em dominar as ferramentas 

gerenciais institucionais, notadamente o SIPAC, SIGRH e SIGAA. Assim, ainda que sem 

submeter-se a treinamentos formais, a equipe da AUDINT encontra-se capacitada e apta a 

auditar os sistemas internos da UFS. Estando este degrau vencido, o objetivo da equipe é a 

apreensão e o domínio no uso dos demais sistemas federais de gerenciamento corporativo. 

Tendo em vista as limitações orçamentárias da UFS, não foi possível a participação de 

servidor(es) da unidade no Fórum Técnico das Auditorias Internas do MEC – FONAITEC, 

evento realizado pela Associação Nacional dos Integrantes das Auditorias Internas do 

Ministério da Educação. Destacamos a importância do evento por se tratar de espaço destinado 

especificamente à capacitação de auditores internos vinculados ao MEC, com a realização de 

oficinas técnicas com representantes do TCU, CGU e demais integrantes do sistema de controle 

interno do Poder Executivo Federal.  

Em cumprimento ao disposto no art. 15, inc. VI, da IN CGU 24/2015, passamos a 

detalhar as capacitações realizadas no exercício de 2015: 

a) Mestrado profissional em administração pública: curso com carga horária de 480h e a 

participação de três servidores, sendo que um deles defendeu a dissertação em 

dezembro/2016 e os demais concluíram as disciplinas presenciais. Importante destacar 

que, os objetos de estudo das pesquisas desenvolvidas são voltados a problemáticas 

vivenciadas na própria UFS, sendo um deles o estudo do papel da auditoria interna para 

o fortalecimento da governança pública na UFS. As disciplinas estudadas pelos 
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servidores foram: Teoria das Organizações; Estado, sociedade e administração pública; 

Métodos quantitativos aplicados à pesquisa; Políticas públicas; Tópicos especiais em 

administração pública I e II; Gestão de Projetos; e Orçamento Público. O conhecimento 

agregado não se limita especificamente a uma única ação de auditoria, capacitando os 

servidores em nível de mestrado.  

 

 

7. BENEFÍCIOS DECORRENTES DA AÇÃO DA AUDINT 

Conforme já destacado em Relatórios de Atividades da AUDINT encaminhados em 

exercícios anteriores, a unidade estabeleceu regime interno de trabalho em que se concedia 

maior destaque as auditorias internas do que às ações de monitoramento das recomendações 

emitidas pela unidade. Isto porque, ao se repetir as ações de auditoria nos exercícios seguintes, 

realizava-se concomitantemente o acompanhamento das recomendações emitidas no exercício 

anterior. 

Esta sistemática contribuiu para a não adoção de metodologia específica para 

acompanhamento das recomendações emitidas pela própria AUDINT em moldes semelhantes 

àquela adotada pela CGU, por exemplo, na confecção dos Planos de Providências Permanentes. 

Assim, os resultados decorrentes das ações da Auditoria Interna encontram-se difusos, sem 

sistematização. 

Embora a sistemática adotada pela IN CGU 24/2015 conceda destaque às ações de 

monitoramento por parte da AUDINT, esse monitoramento encontra-se prejudicado em 

decorrência do déficit do quadro de pessoal da unidade de auditoria interna, bem como em 

razão da ausência de mecanismos informatizados voltados ao acompanhamento das 

recomendações da AUDINT.  

Destaca-se, ainda, a inexistência no Regimento Interno da AUDINT de normativo 

específico que regulamente o modo de reporte dos resultados das ações de auditoria. 

Atualmente, esse reporte resume-se ao encaminhamento do relatório de auditoria ao CONSU, 

sem previsão, no entanto, de apresentação direta dos resultados das ações de auditoria aos 
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conselheiros.  

Apesar deste cenário, podemos destacar a ação de auditoria controle de carga horária. 

Essa ação foi incluída no PAINT em razão da criticidade envolvendo a temática, uma vez que 

existe decisão judicial que determina à UFS a implementação de controle eletrônico por meio 

de ponto biométrico dos servidores técnico-administrativos da instituição. Como decorrência 

desta ação, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/PROGEP emitiu nova instrução normativa (IN 

PROGEP 01/2017), visando adequar seus procedimentos às recomendações emitidas pela 

AUDINT. Para o exercício de 2017, o controle de caga horária será novamente auditado, 

visando avaliar o grau de amadurecimento institucional relacionado à temática. 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Auditoria Interna da Universidade Federal de Sergipe/AUDINT-UFS encontra-se em 

processo de fortalecimento. Internamente, a unidade tem se esmerado em aperfeiçoar suas 

técnicas de trabalho e apresentar relatórios que, efetivamente, contribuam para agregar valor à 

gestão.  

A busca constante pela capacitação da equipe, proporciona à UFS um quadro técnico 

qualificado e com subsídios técnicos para proporcionar aos gestores e aos membros do 

Conselho Universitário informações confiáveis para a tomada de decisões estratégicas. Apesar 

da melhora da tecnicidade dos relatórios de auditoria da AUDINT, a unidade ainda enfrenta 

desafios de ordem operacional que limita seu desempenho, notadamente o quadro reduzido de 

servidores e a ausência de ferramentas tecnológicas específicas para o desenvolvimento de suas 

atividades. Para o exercício de 2017, temos como prioridade superar tais obstáculos, sem 

comprometer a regular execução das auditorias programas no PAINT/2017.  

São Cristóvão, 17 de fevereiro de 2017. 

 

                                           Patrícia Tavares de Araújo 
Coordenadora da AUDINT 

 


