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1 INTRODUÇÃO  

 

 Apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT para o 

exercício de 2015, da Universidade Federal de Goiás. O Plano foi elaborado de acordo com a 

Instrução Normativa nº 24 de 17 de novembro de 2015 da Controladoria Geral da União, 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. 

  

 

 2 AUDITORIA INTERNA 

 

 Criada a partir de 13/01/2003, a Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal 

de Goiás, tem como principal objetivo, desempenhar suas atividades objetivando o 

fortalecimento da gestão, numa atuação que consiste em agregar valor ao gerenciamento 

governamental, contribuindo para o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução dos programas de governo e ao orçamento da União no âmbito da entidade, a 

comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à economicidade, eficácia e 

eficiência da gestão. Pauta suas atividades nos critérios abordados pelo Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal. 

 A Auditoria Interna conforme seu Regimento Interno no Art. 3º, Incisos I a IV, da 

Resolução CONSUNI 35/2013 tem como finalidades:  

I- assessorar a Reitoria da Universidade Federal de Goiás, 

acompanhando as atividades desenvolvidas, objetivando contribuir 

para o funcionamento eficiente e eficaz da gestão orçamentária e 

financeira; 

II- recomendar a adoção de medidas de controle preventivo, bem 

como corretivos, em conformidade com as normas pertinentes a esta 

Universidade e à legislação federal correspondente; 

III- proporcionar assistência, orientação e informação aos diversos 

setores da Universidade, visando contribuir com a adequada 

funcionalidade da instituição; 

IV- desempenhar as atividades de controle interno, no âmbito da 

gestão administrativa e institucional da Universidade, em 

conformidade com as normas e diretrizes estabelecidas pelo poder 

público federal. 

Ainda segundo a Resolução CONSUNI 35/2013: 

Art. 4° Compete à Auditoria Interna da Universidade Federal de 

Goiás: 
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I - acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no 

âmbito da instituição, visando comprovar a conformidade de sua 

execução; 

II - assessorar os gestores da Universidade no acompanhamento da 

execução dos programas de governo, visando demonstrar o nível de 

execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do 

gerenciamento; 

III – verificar a execução do orçamento da instituição conforme os 

limites e as destinações estabelecidos na legislação pertinente; 

IV - verificar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão; 

V - orientar subsidiariamente os dirigentes da instituição quanto aos 

princípios e às normas de controle interno, inclusive sobre a forma de 

prestar contas; 

VI - examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação anual de 

contas e tomadas de conta especiais de interesse da Universidade; 

VII - acompanhar a implementação das recomendações dos 

órgãos/unidades do sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal e do Tribunal de Contas da União; 

VIII - elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

correspondente ao exercício seguinte, que será aprovado pelo 

Conselho de Curadores, bem como o Relatório Anual de Atividades 

da Auditoria Interna. 

 A unidade de Auditoria Interna é composta por três servidoras, conforme quadro a 

seguir: 

SERVIDORES CPF FORMAÇÃO CARGO FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

Maria Cecília César de Faria ***.077.721-** 
Ciências 

Contábeis 
Contador 

Chefe da 

Auditoria 

Interna 

8h/d 

Daniela Vieira de Oliveira* 
 

***.437.931-** 

Ciências 

Econômicas 
Auditor 

 

- 

 

8h/d 

Carmen Thereza Pietsch Cunha 

Mendonca 
***.470.951-** Direito Auditor - 8h/d 

 

Ocorre que, a Daniela Vieira de Oliveira* assumiu a Coordenação de Finanças da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças em 01 de abril de 2015, restando apenas as outras duas 

servidoras no órgão. 

 

 

3 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 24, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015. 
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Em novembro de 2015 entrou em vigência nova legislação 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, restando revogadas as IN 07/2006, bem como a IN 01/2007. 

Assim sendo, este RAINT/2015 será regido pela nova legislação, conforme 

orientações da Controladoria Geral da União – CGU. 

Para isso, segue abaixo a literalidade do artigo 15 da IN 24/2015, para melhor 

orientação do trabalho. 

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 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. 

A seguir estão descritas as ações desempenhadas por esta Auditoria Interna, de acordo 

com o requisitado acima. 

 

4 TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS DE ACORDO COM O 

PAINT 

 

Conforme descrito no tópico anterior, o RAINT deve, primeiramente, conter a 

“descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINT”. 

Abaixo dispusemos todos as ações programadas pelo PAINT/2015, bem como seus 

detalhamentos. 

QUADRO DE AÇÕES DO PAINT/2015 
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1. RAINT/2014 

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS   

3. ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL 

4. RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 

5. ANÁLISE DO ORÇAMENTO 

6. MONITORAMENTO CGU 

7. MONITORAMENTO TCU 

8. DIÁRIAS 

9. MONITORAMENTO AUDIN 

10. PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS E PAGAMENTOS 

11. PAINT/2016 

12. CESSÃO 

 

Ainda destacamos no PAINT/2015 algumas ações extras que poderiam ser auditadas no ano, 

caso houvesse disponibilidade deste órgão, conforme quadro abaixo.  Felizmente, todas as ações foram 

auditadas. 

 QUADRO DE AÇÕES EXTRAS DO PAINT/2015 

13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

14. CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 

15. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 

 Detalhamento das ações: 

4.1 RAINT/2014 

Nº do Relatório: Não há 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Audin. 

Escopo Examinado: Relato de todas as atividades realizadas pela AUDIN durante o 

exercício de 2015 

Cronograma Executado: 01 a 31/01/2015 

Descrição da Ação: O RAINT/2014 foi elaborado durante o mês de janeiro/2015 em 

conformidade com a legislação pertinente e encaminhado a CGU no dia 30/01/2015.  

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

4.2 Prestação de Contas 

Nº do Relatório: Não há 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Não se aplica. 
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Escopo Examinado: Preenchimento da Parte A, Anexo II à Decisão Normativa-TCU Nº 134, 

DE 4 de dezembro de 2013 

Item 2.2 - Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna. 

Assessoramento a outras unidades 

Contatos com o TCU 

Cronograma Executado: 02 a 27/02/2015 

Descrição da Ação: Preenchimento do Item 2.2 - Informações Sobre a Atuação da Unidade 

de Auditoria Interna  com informações de como está estruturada a área de auditoria interna e 

de como é feito acompanhamento dos resultados de seus trabalhos, demonstrando, pelo 

menos: 

a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ; 

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações; 

c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações 

implementadas pela alta gerência; 

d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das 

recomendações exaradas pela auditoria interna; 

e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos 

resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 

f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das 

recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação 

de tais recomendações; 

g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 

administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos 

pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

4.3 Atos de Admissão de Pessoal 

Nº do Relatório: 20150001 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: DP 

Escopo Examinado: Dossiês de todos os servidores cadastrados no SISAC em janeiro e 

fevereiro de 2015. Metodologia: 1) Solicitação dos dossiês; 2) Análise dos dossiês; 3) 

Verificação dos lançamentos no SISAC. 

Cronograma Executado: 02 a 31/03/2015 

Descrição da Ação: Verificar a legalidade e regularidade dos atos de admissão e seu 

lançamento no SISAC. 
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Relação das Fragilidades Encontradas: Constatamos fichas do SISAC e SIAPE soltas, falta 

da cópia da prorrogação da validade do concurso em alguns dossiês, falta de cópia de 

documentos que comprovam a transferência de uma servidora para a Universidade Federal de 

Goiás, falta de alguns documentos essenciais para a investidura no cargo, falta da ficha 

SIAPE de uma servidora, cadastro no SISAC realizado além no prazo máximo de 60 dias 

contados da publicação do ato, termo de Posse sem assinatura. 

Foi emitida a Recomendação 01/2015, que foi respondida pelo MEMO/DP/UFG/Nº 293/2015 

de 02/12/2015, e considerada atendida pela Audin. 

_____________________________________ 

Programa de Auditoria nº 20150001 - Atos de Admissão de Pessoal 

Objetivo Geral: Verificar a legalidade e regularidade dos atos de admissão e seu lançamento 

no SISAC 

Roteiro Sequencial para Execução dos Trabalhos: 

1. Amostragem dos processos referentes à admissão de pessoal em 2015. 

2. Enviar SA ao Departamento do Pessoal solicitando os processos de admissão dos 

servidores incluídos na amostra de auditoria; 

3. Analisar os dossiês de admissão dos servidores de acordo com check-list abaixo: 

01. Cópia das Portarias do MPOG e do MEC autorizando o provimento do cargo ou origem 

da vaga. 

02. Cópia do edital de abertura do concurso ou processo seletivo simplificado, publicado no 

DOU. 

03. Cópia do edital de homologação do concurso ou do processo seletivo simplificado, 

publicado no DOU. 

04. Cópia da prorrogação da validade do concurso, quando for o caso, publicado no DOU. 

05. Cópia do documento comprobatório da origem da vaga. 

06. Cópia da portaria de nomeação publicada no DOU. 

07. Termo de Posse. 

08. Documento comprobatório da data de efetivo exercício. 

09. Declaração de Acumulação de Cargos. 

10. A nomeação obedeceu a ordem de classificação dos aprovados no concurso público? 

(Artigo 10 da Lei 8.112/90). 

11. Cópia dos Documentos de Identificação Pessoal** 

12. Ficha SIAPE. 

13. Ficha SISAC*** 

14. Na data de nomeação do servidor o concurso estava vigente? 

15. A posse ocorreu no prazo de 30 dias contados da publicação da nomeação? (§1º, Art. 13 

da Lei 8.112/90) 

16. O servidor apresentou no ato da posse declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio (ou autorização de acesso à declaração anual de IRPF)? (§ 5º, Art. 13 da Lei 

8.112/90)  

17. O atestado de inspeção médica oficial do servidor, atestando aptidão física e mental para o 

exercício do cargo, possui data anterior a da posse? (Art. 14 da Lei 8.112/90) 

18. O exercício do servidor ocorreu no prazo de 15 dias contados da data da posse? (§ 1º, Art. 

15 da Lei 8.112/90) 

19. O Servidor possui os requisitos básicos para investidura em cargo público?** 

20. Nos casos em que há o requisito “experiência” houve a comprovação da mesma? 
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21.As informações pertinentes ao ato de admissão foram cadastradas no SISAC e 

disponibilizadas para a CGU no prazo de 60 dias, contados da data da publicação do ato? 

(Art.7º da IN TCU nº 55/2007) 

22. O edital previu reserva de vagas para portadores de necessidades especiais?(§ 2º do artigo 

5º da Lei 8.112/90). 

23. Comprovação do visto permanente no país quando o servidor for estrangeiro. 

**RG, CPF, Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral, Certidão de Reservista 

ou equivalente para candidato de sexo masculino, Certidão de Nascimento ou Casamento, 

Comprovante de Escolaridade, Carteira de Trabalho (página contendo o número de série, a 

data da emissão e a data do primeiro emprego), PIS/PASEP, Comprovante de Residência 

(conta de telefone, de água, energia) e Conta Bancária para Pagamento. 

*** A inexistência desse documento não prejudica a análise da concessão. Contudo, sua 

anexação ao processo deverá ser solicitada à Unidade Jurisdicionada para a perfeita 

formalização processual. 

Observações sobre alguns itens do checklist: 

01. A portaria de nomeação é da própria UFG. 

05. Na portaria de nomeação já contém a origem da vaga. 

11. Documentos de Identificação Pessoal: RG, CPF, Título de Eleitor com comprovante de 

quitação eleitoral, Certidão de Reservista ou equivalente para candidato de sexo masculino, 

Certidão de Nascimento ou Casamento, PIS/PASEP, Comprovante de Residência (conta de 

telefone, de água, energia) e Conta Bancária para Pagamento. 

19.  Requisitos básicos para investidura em cargo público: Comprovante de Escolaridade 

exigido no edital. 

20. Data que consta a liberação para o Controle Interno na ficha do SISAC. 

4. Enviar Nota de Auditoria/S.A solicitando justificativas para as constatações encontradas. 

5.  Analisar as justificativas apresentadas pelos gestores. 

6. Elaboração do Relatório. 

 

4.4 Reconhecimento de Dívidas de Exercício Anterior 

Nº do Relatório: 20150002 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: DCF 

Escopo Examinado: Empenhos de Reconhecimento de dívidas em 2015. Metodologia: 1) 

Extração no SIAFI dos empenhos de reconhecimento de dívidas, através da transação 

>CONNE dos elementos de despesas com subitem 92- Despesas de Exercícios Anteriores. 2) 

Solicitação dos processos selecionados na extração; 3) Verificação dos processos de 

reconhecimento de dívidas. 

Cronograma Executado: 01 a 30/04/2015 

Descrição da Ação: Verificar a legalidade e regularidade dos atos de reconhecimento de 

dívidas  de exercício anterior. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Constatamos a falta de assinatura de autoridades 

competentes em documentos; a falta de Notas de Empenho, sejam elas de Emissão, Reforço 

ou Anulação, anexadas ao processo, para a devida verificação de saldos;  a falta de Termos 

Aditivos de contratos para fins de conferência de valores; a falta de demonstrativos mensais 

de despesa; nota fiscal/fatura sem  ateste pelo fiscal do contrato. 
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Foi emitida a Recomendação 04/2015, que foi respondida através do Memorando 114/DCF de 

26/11/2015, e foi considerada Parcialmente Atendida pela Audin. 

_____________________________________ 

Programa de Auditoria nº 20150002 – Reconhecimento de Dívidas 

Objetivo Geral: Regularidade nos Reconhecimento de Dívidas 

Roteiro Sequencial para Execução dos Trabalhos: 

1. Verificar se a solicitação está dentro do prazo  para requerer o Reconhecimento de dívidas; 

2. Verificar se há empenho e se houve a anulação do empenho (total ou parcial).  

3. Verificar Valor Contratado, Valor Empenhado e Valor Executado; 

4. Verificar se existe Saldo do Empenho inscrito em Restos a Pagar (Processados e Não 

Processado); 

5. Verificar se há contrato (serviços contínuos o contrato é obrigatório) e observar a sua 

vigência; 

6. No caso de energia e água verificar se há autorização de dispensa/inexigibilidade de 

licitação; 

7. Notas fiscais no valor do reconhecimento da despesa, devidamente atestadas; 

8. Há demonstrativo da despesa? 

9. Termo de Reconhecimento da Dívida assinado pelo Ordenador de Despesa; 

10. Verificar se as Notas Fiscais foram atestadas;  

11. No caso de Obras, os faturamentos deverão contemplar as medições constantes no 

Cronograma Físico Financeiro e estando as obras concluídas, o Termo de  Recebimento 

deverá constar dos autos. 

12. Enviar Nota de Auditoria/S.A solicitando justificativas para as constatações encontradas. 

13.  Analisar as justificativas apresentadas pelos gestores. 

14. Elaboração do Relatório.  

 

4.5 Análise do Orçamento 

Nº do Relatório: 20150003 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: UFG / HC 

Escopo Examinado: Análise do orçamento disponibilizado à UFG e HC no exercício, 

verificar se houve diferenças entre o programado e o efetivamente disponibilizado e analisar a 

evolução do orçamento. 

Cronograma Executado: 02 a 22/05/2015 

Descrição da Ação: 

Em 2015 foi disponibilizado à UFG por meio da LOA o montante de R$ 

1.009.020.316,00 e ao HC foi disponibilizado R$ 163.786,610,00. Segue os quadros 1 e 2 

com o detalhamento dos créditos orçamentários. Dados extraídos do sitio planejamento e 

siafi. Lei 13.115 de 20/04/2015: 

http://www.planejamento.gov.br/ministerio.asp?index=8&ler=s1146 -  Volume V 

No orçamento da UFG (UO: 26235), o programa de maior valor é o 2109 - Programa 

de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação que inclui as ações de Assistência 

Médica e Odontológica, Pagamento de Pessoal, Outros Benefícios, Capacitação e 

http://www.planejamento.gov.br/ministerio.asp?index=8&ler=s1146
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Contribuição para o Custeio do Regime de Previdência. Este programa corresponde a 44,57% 

do total do orçamento disponibilizado. Os programas 0089 - Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União, 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais, 

0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais, 2030 - Educação Básica e 2032 - 

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, receberam 

24,63%, 0,84%, 0,01%, 0,70% e 21,87% do orçamento, respectivamente. Desta forma 

podemos observar que a maior parte do orçamento disponibilizado à instituição é para gastos 

com pessoal e apenas 22,61% do orçamento é realmente disponibilizado para as atividades 

fim. Tal situação se repete na grande maioria das UO’s. 

No orçamento do Hospital das Clínicas (UO: 26365), o programa de maior valor 

também é o 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação que inclui 

as ações de Assistência Médica e Odontológica, Pagamento de Pessoal, Outros Benefícios e 

Contribuição para o Custeio do Regime de Previdência. Este programa corresponde a 59,66% 

do total do orçamento disponibilizado. Os programas 0089 - Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União, 0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais, 2032 - 

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão,  receberam 

3,90%, 0,05% e 36,39% do orçamento, respectivamente.  

O orçamento do Hospital das Clínicas não contempla recursos de custeio para 

manutenção. Estas despesas são custeadas através de contrato com o Município de Goiânia e 

repassadas através de descentralização pelo Fundo Nacional de Saúde. 

Após análise da programação orçamentária, constatamos que as diretrizes adotadas e 

as metodologias utilizadas pela Universidade para a estimativa das receitas próprias e de 

terceiros e as despesas orçamentárias são feitas com base no histórico de arrecadação de anos 

anteriores e na previsão de acréscimo de serviços prestados pela oferta de cursos de 

especialização. etc,. 

Verificamos que a Universidade Federal de Goiás observa as diretrizes da política 

fiscal e natureza das receitas estimadas, bem como a fixação das despesas. O orçamento foi 

autorizado através da Lei Orçamentária Anual - Lei 13.115 de 20/04/2015, para a 

Universidade Federal de Goiás e o Hospital das Clínicas. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

_____________________________________ 

Programa de Auditoria nº 20150003 - Análise do Orçamento 

Objetivo Geral: Análise do orçamento disponibilizado à instituição com a verificação do que 

estava previsto na PLOA e o que foi efetivamente disponibilizado na LOA. 

Roteiro Sequencial para Execução dos Trabalhos: 
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1. Acessar SIAFI - Transação 

 >conrazao - 522110101   ORIGINARIO DO OGU  -   CREDITO INICIAL 

> conrazao - 622120105 - CREDITO BLOQUEADO PELA SOF 

>Conptres – Identificar o programa de trabalho resumido e as emendas 

Preencher a opção adequada à pesquisa 

2. Acessar o SIOP no endereço: 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/index.jsp?rvn=1 

3. Preencher os filtros e realizar a pesquisa. 

4.Acessar o sitio da câmara legislativa para identificar as emendas disponibilizadas para a 

UFG. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/orcamentobrasil/loa/ob_loa_consulta_emendas 

5. Analisar o disponibilizado e o previsto para o orçamento. Caso seja analisada a evolução, 

utilizar o IGP-M da FGV. 

6. Emitir S.A solicitando informações adicionais, caso haja necessidade. 

7. Elaboração do Relatório de Auditoria Interna.  

8. Comunicação dos resultados ao chefe do departamento. 

9. Acompanhamento das recomendações caso houver. 

10. Preenchimento das planilhas de controle:  

 Quadro resumo das SA's RA's Orientações emitidas pela Auditoria Interna  

 Quadro resumo dos processos analisados 

 

4.6 Monitoramento CGU 

Nº do Relatório: 20150004 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Gabinete, CEGEF, PROAD, DP 

Escopo Examinado: Foram acompanhados também 100% dos documentos que foram 

encaminhados à UFG neste primeiro semestre de 2015 dentre eles Solicitações de Auditoria, 

Relatórios de Auditoria, e Ofícios. Ressaltamos q ue tal acompanhamento feito pela AUDIN é 

de extrema importância, pois, devido à grande quantidade de documentos encaminhados à 

UFG e às diversas demandas internas e externas recebidas pelo Gabinete e pelos órgãos 

administrativos da universidade, é fundamental o empenho da AUDIN no sentido de cobrar 

para que as respostas sejam encaminhadas dentro do tempo hábil e para orientar os órgãos 

responsáveis acerca de possíveis dúvidas quanto aos documentos encaminhados pela CGU. 

Com relação ao acompanhamento especificamente das recomendações da CGU, foram 

acompanhadas 23,47% do total de recomendações emitidas em 2014 (excluindo-se as 

consideradas atendidas pela Audin no Relatório 20140003) para a UG 153052, como 

mostrado no quadro a seguir.  

Total de relatórios de auditoria respondidos pela UFG em 2015 – UFG 01 

Total de recomendações de 2014 da CGU e pendentes de atendimento – UFG 98 

Total de recomendações de 2014 acompanhadas pela AUDIN em junho de 2015 23 

Percentual de acompanhamento 23,47% 

https://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/index.jsp?rvn=1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/ob_loa_consulta_emendas
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/loa/ob_loa_consulta_emendas
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Cronograma Executado: 01/01 a 30/06/2015 

Descrição da Ação: Acompanhar a implementação das providências recomendadas nos Plano 

de Providência Permanentes encaminhados à UFG em 2014 e em 2015  - Evitar a reincidência 

dos pontos apontados. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há. 

______________________________________ 

Nº do Relatório: 20150015 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Proad 

Escopo Examinado: O acompanhamento das Auditorias realizadas pela CGU. 

Cronograma Executado: 01/01/2015 a 31/12/2015 

Descrição da Ação:  

Nas auditorias realizadas pela CGU em 2015 foram encaminhadas 26 Solicitações de 

Auditoria. A primeira SA foi encaminhada em 15/01/2015 e a última SA encaminhada foi em 

11/12/2015.  

Na medida em que as solicitações chegaram, foram realizadas diversas reuniões entre a 

Auditoria, o gabinete do Reitor, a PROAD e outros setores responsáveis sobre os assuntos 

relativos e as informações que precisariam ser colhidas para subsidiar as respostas a fim de 

atender o disposto no art. 3º do regimento interno da Auditoria Interna sobre as finalidades do 

setor. 

Para o atendimento das SA’s 201505033-01 a 10 sobre PNAES foram desencadeadas diversas 

reuniões entre a Auditoria e outros setores responsáveis para o adequado atendimento das 

solicitações feitas pela CGU.  

E para o atendimento das SA’s 201505095-01 a 07 foi requisitada pelo auditor da CGU, e 

disponibilizada pela UFG, uma mesa dentro da PROAD para facilitar o pleno acesso aos 

documentos solicitados. 

As SA's 201505033-01 a 10, 201505095-01 a 07, e 201505169-01 fazem parte da Auditoria 

do Acompanhamento de Gestão que será finalizada no ano de 2016. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há. 

 

4.7 Monitoramento TCU 

Nº do Relatório: 20150005 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Gabinete da Reitoria, DP. 

Escopos Examinados: Consulta ao sítio do TCU, ofícios e determinações encaminhados pelo 

TCU de Janeiro até dezembro de 2015. 

Cronograma Executado: Janeiro até dezembro de 2015. 
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Descrição da Ação: 

1) Extração dos Acórdãos e Relações no Portal do TCU 

2) Solicitação dos Ofícios encaminhados pelo TCU ao Gabinete da Reitoria e 

Departamento do Pessoal 

3) Análise e acompanhamento das respostas enviadas em atendimento aos Acórdãos e 

Ofícios encaminhados à UFG.  

Relação das Fragilidades Encontradas:  

Constatamos recomendações nos acórdãos de 2014 e 2015 passíveis de atendimento 

pela UFG. 

Reiteramos a verificação das recomendações de acórdãos de 2014 que continuam 

pendentes de atendimento pelo Departamento do Pessoal/UFG.  

Foi emitida a Recomendação 06/2015, e apesar de não ter tido resposta oficial pelo 

Departamento de Pessoal, foi considerada Atendida pela Audin. 

 

4.8 Diárias 

Nº do Relatório: 20150006 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD, DCF. 

Escopos Examinados: Avaliar as concessões e prestação de contas de diárias no sistema 

SCDP.  

Cronograma Executado: 01/04 a 15/05/2015 

Descrição da Ação: 

Os dados referentes aos anos de 2011 a 2014 foram extraídos do SCDP no dia 

09/04/2015. Já os do exercício de 2015 foram extraídas dia 06/07/2015 (Pendentes), e dia 

07/07/2015 (Encerradas). 

Verificamos que há várias concessões de diárias pendentes de comprovação e 

recolhimento de valores recebidos indevidamente, contrariando a legislação vigente 

Relação das Fragilidades Encontradas:  

Foi emitida a Recomendação 03/2015, com as seguintes tarefas:  

- Providenciar as análises e cobranças das prestações de contas dos exercícios de 2011 a 2015. 

- Providenciar as cobranças dos valores recebidos indevidamente. 

Esta foi respondida através do Memorando 121/DCF de 04/12/2015, e foi considerada 

Parcialmente Atendida pela Audin. 

 

4.9 Monitoramento AUDIN 

Nº do Relatório: 20150007 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: AUDIN 

Escopos Examinados: Acompanhar as recomendações: 
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- Verificar se as recomendações pela AUDIN em 2014 estão sendo implementadas - 

Acompanhamento de 50% das recomendações dos relatórios da AUDIN UFG em 2014. 

- Verificar se as recomendações da AUDIN em 2015 estão sendo implementadas - 

Acompanhamento de 50% das recomendações dos relatórios da AUDIN UFG em 2015. 

Cronograma Executado: 01/01 a 31/12/2015 

Descrição da Ação:  

Quanto as Recomendações de 2014, para se analisar 50% das recomendações pendentes, 

conforme definido no escopo, foram escolhidas as Recomendações 001, 003, 006 e 009 para 

monitoramento, por não terem tido total atendimento, nem resposta oficial. 

Quanto às Recomendações 001 e 009, que tratam da Prestação de Contas de Diárias, o 

Departamento de Contabilidade e Finanças enviou o Memorando 121/DCF em 04/12/2015, 

reportando que dos 730 totais de achados de auditoria, apenas 91 se encontram pendentes, ou 

seja, que houve um atendimento de quase 87,5% das Recomendações 001 e 009/2014.  

Já no que tange às Recomendações 003 e 006, o Departamento de Pessoal enviou o 

Memorando 008/2016/CFP/DP/UFG em 21/01/2016, informando o atendimento dos 

Acórdãos nº 487/2014-TCU-1ª Câmara, 150/2014-TCU-1ª Câmara, 3572/2014-TCU-1ª 

Câmara e 4582/2014-TCU-2ª Câmara através dos documentos anexados ao Memorando, o 

que representa um atendimento de 22,22% das Recomendações em destaque.  

Quanto às Recomendações de 2015:  

Recomen

dação 
Data 

Destin

o 
Assunto Prazo Resposta Situação 

001/2015 
31/03/

2015 
DP 

Atos de Admissão de 

Pessoal 

30/04/

2015 
MEMO/DP/UFG/Nº 293/2015 de 02/12/2015. Atendida 

002/2015 
08/04/

2015 
DCF 

Despesas de 

Exercício Anterior 

30/04/

2015 
Memorando 055/DCF de 30/04/2015 

Atendida 

Parcialmente 

003/2015 
14/04/

2015 
DCF 

Diárias – Prestações 

de Contas e 

Devoluções de 

Valores 

29/05/

2015 
Mem. 121/DCF de 04/12/2015 

Atendida 

Parcialmente 

004/2015 
30/04/

2015 
DCF 

Reconhecimento de 

Dívidas de Exercício 

Anterior 

01/06/

2015 
Mem. 114/DCF de 26/11/2015 

Atendida 

Parcialmente 

005/2015 
30/04/

2015 
DP Cadastros no SISAC 

22/05/

2015 
MEMO/DP/UFG/Nº 293/2015 de 02/12/2015. 

Atendida 

Parcialmente 

006/2015 
27/05/

2015 
DP Acórdãos TCU 

30/09

2015 

Não houve resposta oficial.  

Houve abertura do Processo 23070.003642/2015-27 

, que se encontra na Secretaria Administrativa do 

Departamento do Pessoal desde 11/11/2015. 

Atendida 
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007/2015 
28/05/

2015 
DCF 

Cartões de 

Pagamento do 

Governo Federal 

29/06/

2015 

Memorando DC/RC/UFG nº 116/2015 de 

17/11/2015 
Atendida 

008/2015 XXX XXX Anulada XXX XXX   

009/2015 
23/07/

2015 
Proad Contrato Somatur 

30/10/

2015 

Não há resposta oficial à recomendação. 

Contudo foi verificado pessoalmente pela Audin o 

pleno atendimento da Recomendação, conforme 

consta no Relatório 20150008. 

Atendida 

010/2015 
05/11/

2015 

Region

al Jataí 

Contratos de Aluguel 

de 

Restaurante/Lanchon

ete 

10/11/

2015 

Resposta por email datada de 06/11/2015.  

Depois de feitas as cobranças por oficios à empresa 

contratada, encaminharam o processo da licitação 

para análise do Procurador Jurídico. 

Atendida 

Parcialmente 

011/2015 
03/12/

2015 
Proad Contratos de Aluguel 

18/12/

2015 
Não há resposta oficial à recomendação. Não atendida 

012/2015 
23/11/

2015 
Cegef Spiunet 

18/12/

2015 

Não há resposta oficial à recomendação. 

Em consulta ao Spiunet, verifica-se que houve 

atendimento total das recomendações. 

Atendida 

013/2015 
24/11/

2015 
Proad Contratos de Aluguel 

30/11/

2015 
Resposta por email datada de 20/01/2016.  Atendida 

014/2015 
15/12/

2015 
DP 

Cessão do servidor 

Murilo R. Santos 

30/12/

2015 
Memorando/DP/UFG/Nº 308/2015 de 30/12/2015 

Atendida 

Parcialmente 

Total Recomendações 13 100%  

Total Recomendações atendidas 6 46,15% 

Total Recomendações não atendidas 1 7,69% 

Total Recomendações parcialmente atendidas 6 46,15% 

Apesar de o escopo do acompanhamento ser de apenas 50% das recomendações dos 

relatórios, pudemos acompanhar todas as recomendações emitidas em 2015, conforme se vê 

no quadro acima. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há. 

 

4.10 Processos Licitatórios, Contratos e Pagamentos 

Nº do Relatório: 20150008 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD, DCF 

Escopo Examinado: Revisar alguns processos de pagamento de faturas do contrato nº 

007/2010, vez que em uma pré-análise por amostragem em processos do ano de 2015, 

visualizou-se a existência de inconsistências nestes pagamentos.  
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O referido contrato, com inicialmente vigência de 12 (doze) meses, foi prorrogado por mais 4 

(quatro) vezes, além de uma prorrogação adicional emergencial por mais 3 (três) meses. 

Contrato 007/2010– Processo: 23070.008992/2010-75 

a) Objeto: Prestação de serviço de reserva, emissão, marcação e remarcação de passagens 

aéreas nacionais e internacionais, e passagens terrestres nacionais, com assessoria do 

melhor roteiro. 

b) Fornecedor: Soma Agência de Turismo e Viagens Ltda. 

c) CNPJ: 37.594.793/0001-24 

Cronograma Executado: Julho a Outubro de 2015 

Descrição da Ação: 

Durante o período de auditoria, foram analisados pela Audin 67 (sessenta e sete) processos ao 

todo referentes aos anos de 2015, 2014, 2012, 2011 e 2010. 

Ao final, foram encontrados valores divergentes do que foi apurado pela UFG e do que foi 

cobrado pela empresa, como também valores cobrados em duplicidade. 

Relação das Fragilidades Encontradas: 

Dos processos analisados pela Audin foi cobrado pela empresa contratada o valor a maior de 

R$ 149.568,26 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais, vinte e seis 

centavos), como também foi cobrado o montante de R$ 88.442,45 (oitenta e oito mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais, quarenta e cinco centavos) por passagens em 

duplicidade. 

Verificado que existiam reais inconsistências entre os valores pagos e os valores que seriam 

realmente devidos à empresa, recomendamos à PROAD que fizesse a análise de todos os 

processos de pagamento à empresa Soma Agência de Turismo e Viagens Ltda., desde o início 

do contrato em 2010 até 2015, a fim de apurar a diferença entre aqueles valores. 

Após a finalização dos levantamentos de valores pela Proad e Auditoria Intena, foi apurado 

um total de R$713.555,60 (setecentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, 

sessenta centavos) a ser ressarcido a UFG. No entanto, a empresa possui um crédito, em 

faturas, de R$521.361,31 (quinhentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta e um reais, trinta e 

um centavos) que foi imediatamente glosado. Ficou, assim, o valor de R$192.194,29 (cento e 

noventa e dois mil, cento e noventa e quatro reais, vinte e nove centavos) a pagar para a UFG. 

Adicionado a isso, impôs-se uma multa no valor de R$57.902,00 (cinquenta e sete mil, e 

novecentos e dois reais), a qual foi emitida uma GRU para pagamento. 

O processo atualmente encontra-se na Procuradoria Federal, pois a empresa entrou com 

recurso contra essa decisão. 

_____________________________________ 

Nº do Relatório: 20150010 
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Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD, DCF, DMP 

Escopos Examinados:  

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Gestora em Goiânia/GO, no período de 

novembro de 2015, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço 

público federal, com o objetivo de revisar alguns processos de Dispensa de Licitações - 

Locações 

Cronograma Executado: Novembro de 2015 

Descrição da Ação: 

Dispensa de Licitação - Inciso 10 

1 – Irene Magalhães Almeida Brasiliense – CPF: 

a) distribuição geográfica do imóvel locado - Rua Anhanguera nº 852 – Centro – Jataí/GO 

b) finalidade do imóvel locado - Fins Educacionais 

c) custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do 

imóvel - Aluguel, IPTU, energia e água. 

d) Contrato nº 001/2012 

e) Processo: 23070. 026598/2011-08 

f) Programa 2032.20RK.0052               PTRES: 086975       2015NE800622 

g)Valor empenhado 2015 - R$ 72.749,21 

h) CPF: ***.549.151-** 

 

2 – Rinaldo Laranjeira – Imobiliária Savana Ltda. 

a) distribuição geográfica do imóvel locado - Av. Espírito Santo nº 156 – Setor Aeroporto – 

Catalão/GO 

b) finalidade do imóvel locado - Armazenamento de bens permanentes adquiridos pela 

Regional Catalão.   

c) custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do 

imóvel– Aluguel, IPTU, energia e água. 

d) Contrato nº 004/2013-A 

e) Processo: 23070. 003422/2013-31 

f) Programa  2032.20RK.0052               PTRES: 086975   -    2015NE800493 

g) Valor empenhado 2015: R$ 33.540,58 

h) CNPJ: 00.759.621/0001-53 

 

3 – Wagner Vitorino de Oliveira – Imobiliária Savana Ltda.  

a) distribuição geográfica do imóvel locado - Av. Antônio Alves Silva nº 17, esquina Rua 4 – 

Setor Universitário – Catalão/GO 

b) finalidade do imóvel locado - Atender área Administrativa da Regional Catalão/UFG.   

c) custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do 

imóvel– Aluguel, IPTU, energia e água. 

d) Contrato nº 03/2013-A 

e) Processo: 23070.003421/2013-97 

f) Programa  2032.20RK.0052               PTRES: 086975  -  2015NE800492 

g) Valor empenhado 2015: R$ 71.359,94 

h) CNPJ: 00.759.621/0001-53 

 

4 – Isivone Pereira Chaves    
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a) distribuição geográfica do imóvel locado - Rua 226 nº 654 Quadra 72-A Lote 13 – Setor 

Leste Universitário – Goiânia/GO 

b) finalidade do imóvel locado - Atendimento e Acompanhamento dos pacientes portadores 

de AIDS e HIV Positivo   

c) custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do 

imóvel – Aluguel, IPTU, energia e água. 

d) Contrato nº 041/2015 

e) Processo: 2070.007745/2015-66  

f) Programa  2032.20RK.0052               PTRES: 086975    - 2015NE804944 

g) Valor empenhado 2015: R$ 112.000,00  

h) CPF: ***.648.33-** 

 

5 - Gualter da Silva Pedra    

a) distribuição geográfica do imóvel locado - Rua Dorival de Carvalho Quadra 04 lote 20 

Setor Santa Maria – Jataí/GO 

b) finalidade do imóvel locado - Clínica Escola do Curso de Psicologia da Regional 

Jataí/UFG 

c) custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do 

imóvel – Aluguel, IPTU, energia e água. 

d) Contrato nº 001/2010-A  

e) Processo: 23070. 000681/2010-68 

f) Programa  2032.20RK.0052               PTRES: 086975   2015NE800593 

g)Valor empenhado 2015  R$ 29.758,38  

h) Processo: 23070. 002617/2015-26 

i) Programa  2032.20RK.0052               PTRES: 086975   2015NE806801 

j) Valor empenhado 2015  R$ 12.000,00 

l) CPF: ***.802.996-** 

m)Contrato encerrado em 30 de setembro de 2015 

 

6 – Colégio Santa Rosa de Lima  

a) distribuição geográfica do imóvel locado - Praça Dr. Ramos Caiado nº 35 – Centro – 

Cidade de Goiás/GO 

b) finalidade do imóvel locado - Atender a demanda das Atividades Administrativas e 

Acadêmicas da Regional Goiás 

c) custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do 

imóvel - Aluguel, IPTU, energia e água. 

d) Contrato nº 01/2014   

e) Processo: 23070. 007745/2015-66 

f) Programa  2032.20RK.0052               PTRES: 086975        2015NE804944   

g) Valor empenhado 2015: R$ 112.000,00 

h) CNPJ: 33.707.746/0004-31    

 

7 – Márcia Maria Cordeiro –  

a) distribuição geográfica do imóvel locado - Rua 202 Quadra B nº 25 – Apartamento 403 – 

Condomínio Residencial Astória – Setor Leste Vila Nova – Goiânia/Go 

b) finalidade do imóvel locado - Um apartamento para hospedagem de alunos estrangeiros 

contemplados com intercâmbio. 

c) custos relacionados ao imóvel, discriminando os custos de locação e os de manutenção do 

imóvel - Aluguel, IPTU, energia, água e condomínio. 

d) Contrato nº 022/2012  

e) Processo: 23070.027.963/2011-93 

f) Programa  2032.20RK.0052               PTRES: 086975    2015NE800571   
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g) Valor empenhado 2015; R$ 15.375,72 

h) CPF: ***.341.421-**    

 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há. 

 

4.11 PAINT 

Nº do Relatório: Não há. PAINT/2016 elaborado 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: AUDIN 

Escopos Examinados: Descrever o planejamento das ações previstas nas áreas de controle da 

gestão, orçamentária, financeira, patrimonial, recursos humanos, a serem auditadas para o 

exercício posterior. 

Cronograma Executado:  01/10/2015 a 31/10/2015 

Descrição da Ação: O PAINT/2016 foi elaborado de acordo com o artigo 2º da Instrução 

Normativa nº 07 de 29 de dezembro de 2006 da Controladoria Geral da União/Secretaria 

Federal de Controle- CGU/SFC, que estabelece normas de elaboração e acompanhamento de 

execução do PAINT das entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal, bem 

como ao disposto na Instrução Normativa nº 01, de 03 de janeiro de 2007-CGU/SFC. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

4.12 Cessão 

Nº do Relatório: 20150009 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: DP, DCF 

Escopo Examinado: Todas as cessões “sem ônus” para UFG, que totalizaram a cessão de 

sete servidores. 

Cronograma Executado: 02 a 30/11/2015.  

Descrição da Ação: Verificar se os processos de cessão de servidores estão de acordo com a 

legislação e dentro do prazo vigente. Nos casos de reembolso, se os órgãos cessionários estão 

ressarcindo à UFG dentro do prazo legal.  Evitar descumprimento da legislação e dispêndio 

indevido com despesas com pessoal. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Foi contatado o atraso no ressarcimento de cinco 

servidores. Foram emitidas as Recomendações 14/2015 e 01/2016. A primeira já foi 

respondida através do Memorando/DP/UFG/Nº 308/2015 de 30/12/2015, e foi considerada 

Parcialmente Atendida pela Audin. 

_____________________________________ 

Programa de Auditoria nº 20150004 
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Objetivo Geral: Verificar se os processos de cessão de servidores estão de acordo com a 

legislação. 

Roteiro Sequencial para Execução dos Trabalhos: 

Extração de dados do Siafi, Siape e processos de Cessão 

- Dados extraídos no SIAPE – Transação >GRCOSITCAR 

2) Solicitação dos processos  

3) Análise dos processos e dos documentos comprobatórios dos recolhimentos. 

 

4.13 Critérios de Sustentabilidade Ambiental 

Nº do Relatório: 20150011 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: DMP, Cegef 

Escopo Examinado: Aquisições de bens ou materiais, e as contratações de serviços ou obras; 

e as ações voltadas à sustentabilidade desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal de 

Goiás. 

Cronograma Executado: 01/01 a 30/09/2015 

Descrição da Ação:  

Foi feita uma pesquisa para levantar dados sobre inclusão de critérios ambientais nos 

processos licitatórios. A pesquisa foi feita por meio de um questionário que foi respondido 

por um servidor de cada um desses órgãos. 

Para o Item 1 foi respondido o que segue: 

- Pergunta 1: que os instrumentos convocatórios de contratação estabelecem sim critérios de 

sustentabilidade ambiental, exceto o de aquisições de veículos. 

- Pergunta 2: que os editais seguem os ditames da IN 1/2010, § 1º do Art. 5º. Então se a 

empresa não tiver certificação do INMETRO como produto sustentável ou de menor impacto 

ambiental em relação aos seus similares, deverá apresentar uma declaração e a não 

apresentação de um ou outro acarreta em desclassificação da proposta. 

- Pergunta 3: que foi implantado nos editais de obras, a partir de abril de 2015, que a empresa 

contratada deve adotar práticas de sustentabilidade ambiental previstas no art. 6º da IN nº 

01/2010 - MPOG, na execução dos serviços. 

Pergunta 4: que em todas as aquisições de bens, quando o caso, são exigidos no instrumento 

convocatório, bens constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros 

critérios de sustentabilidade. 

Quanto ao Item 2, em todas as 3(três) perguntas foi respondido negativamente quanto 

a inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental nos processos licitatórios de aquisição de 

bens e contratação de serviços. 
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No que diz respeito à pergunta do Item 3, foi afirmado que os critérios de 

sustentabilidade adotado não são justificados no edital. 

Relativamente ao Item 4, foi afirmado: 

- Pergunta 1: que a UFG disponibiliza os bens considerados ociosos, e que não tenham 

previsão de utilização ou alienação, para doação a outros órgãos e entidades públicas de 

qualquer esfera da federação. 

- Pergunta 2: que a UFG não verifica a disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens 

antes de iniciar um processo de aquisição de produtos de informática. 

- Pergunta 3: que os bens inservíveis são divulgados no âmbito interno da UFG para 

reutilização. E existe um projeto de criação de um site de inservíveis para publicação de todo 

bem que possa ser reutilizado.  

Pergunta 4: que não é realizada pesquisa no sitio http://www.comprasnet.gov.br/ antes de 

aquisições de bens considerados ambientalmente sustentáveis, atendendo ao art. 8º da IN-

SLTI/MPOG 01 de 2010. 

Já no tocante às ações voltadas à sustentabilidade desempenhadas pela Universidade 

Federal de Goiás, podemos relacionar as seguintes:  

1. PLS - http://sustentabilidade.prodirh.ufg.br/  
2. Sons do lixo 

3. Farmácia Universitária recolhe embalagens de medicamentos para descarte correto 

4. TV UFG produz vídeo para a Semana do Meio Ambiente 

5. Confecção de cartilha da Semana do Meio Ambiente da UFG 

Relação das Fragilidades Encontradas: As ações voltadas à sustentabilidade nos processos 

de compra e contratação, dentro desta instituição, ainda estão em desenvolvimento, e 

demandam maiores esforços para melhores resultados. Todavia, em face dos exames 

realizados, identificamos que não houve constatações ou recomendações. 

_____________________________________ 

Programa de Auditoria nº 20150005 

Objetivo Geral: Verificar se os processos de cessão de servidores estão de acordo com a 

legislação. 

Roteiro Sequencial para Execução dos Trabalhos: 

1. Emitir Solicitação de Auditoria ao DMP e Cegef solicitando as respostas ao questionário 

abaixo, informando, em caso afirmativo, os números dos processos e licitações que atendem 

as normas de sustentabilidade: 

Item Objeto Questões de Auditoria Sim Não  Obs. 

1 
Do instrumento 

convocatório 

1. Os instrumentos convocatórios de contratação estabelecem 

algum critério de sustentabilidade ambiental? 
      

2. Constam nos instrumentos convocatórios que, caso não se 

confirme a adequação do produto, a proposta selecionada 

seria desclassificada? 

      

http://sustentabilidade.prodirh.ufg.br/
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3. Na aquisição de bens, quando o caso, são exigidos no 

instrumento convocatório, bens constituídos por material 

reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de 

sustentabilidade? 

      

4. Constam nos editais que a empresa contratada deve adotar 

práticas de sustentabilidade ambiental previstas no art. 6º da 

INSLTI 01DE 2010 MPOG, na execução dos serviços, 

quando couber? 

      

2 

Dos critérios de 

sustentabilidade 

ambiental 

1. É observado o critério do menor impacto sobre recursos 

naturais como flora, fauna, ar, solo e água?  
      

2. É observado o critério da maior eficiência na utilização de 

recursos naturais como água e energia? 
      

3. É observado o critério da origem ambientalmente regular 

dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras? 
      

3 

Da justificativa 

quanto aos 

critérios de 

sustentabilidade 

ambiental 

utilizados 

1 Para que seja preservado o caráter competitivo do certame, 

o critério de sustentabilidade adotado no edital é justificado 

nos autos?  

      

4 

Dos 

procedimentos 

e práticas 

sustentáveis 

1. A UFG disponibiliza os bens considerados ociosos, e que 

não tenham previsão de utilização ou alienação, para doação 

a outros órgãos e entidades públicas de qualquer esfera da 

federação? 

      

2. Antes de iniciar um processo de aquisição de produtos de 

informática, a UFG verifica a disponibilidade e a vantagem 

de reutilização de bens, por meio de consulta ao fórum 

eletrônico de materiais ociosos? 

      

3. Existe algum programa de reutilização de equipamentos, 

materiais, e mobiliário no âmbito interno da UFG? 
      

4. É realizada pesquisa no sitio 

http://www.comprasnet.gov.br/ antes de aquisições de bens 

considerados ambientalmente sustentáveis, atendendo ao art. 

8º da IN-SLTI/MPOG 01 de 2010? 

      

2. Analisar as respostas apresentadas pelos gestores. 

3. Pesquisar sobre as ações voltadas à sustentabilidade desenvolvidas na UFG. 

4. Elaboração do Relatório.  
 

4.14 Cartões de Pagamento do Governo Federal 

Nº do Relatório: 20150012 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: DCF 

Escopo Examinado: Avaliar uso regular dos cartões de pagamento do governo federal, 

conforme quadro abaixo: 

Conta 

Contábil 
Discriminação 

Saldo em 27/05/2015 - 

SIAFI 

899911101 Saque - Cartão de Pagamento Gov. Federal 5.376,00 

899911102 Fatura – Cartão de Pagamento Gov. Federal 20.605,79 

899911104 Devolução de Saque - CPGF 524,00 

899911105 Devolução de valores de fatura do CPGF 0,00 
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  Total Executado Até 27/05/2015 26.505,79 

  Total Auditado  14.319,25 

  Percentual Auditado 54,02% 

Cronograma Executado: 02 a 27/05/2015 

Descrição da Ação:  

Do valor total utilizado de R$ 26.505,79, R$ 4.852,00(15,55%) corresponde a saque e R$ 

20.605,79 a fatura, sendo que o valor utilizado em saque não ultrapassa o limite estabelecido 

que é de 20% do valor utilizado em fatura. Todos os processos analisados têm justificativas 

para efetuar saque. 

Os processos estão devidamente autorizados e as notas fiscais estão atestadas. Não foi 

constatados aquisições nem serviços fora do objeto do processo. Todas as despesas foram 

reclassificadas de acordo com os gastos e os saldos nas notas de empenhos não utilizadas 

foram anuladas. As requisições dos veículos para viagens estão anexadas nos processos, com 

a comprovação dos trechos percorridos. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Foi constatado que materiais foram adquiridos sem 

informar qual bem será reparado; e que encontrou-se o mesmo material adquirido com valores 

diferenciados. Por isso foi emitida a Recomendação 07/2015. Esta foi respondida através do 

Memorando DC/RC/UFG nº 116/2015 de 17/11/2015, e foi considerada Atendida pela Audin. 

 

4.15 Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Nº do Relatório: 20150013 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Proad, DCF 

Escopo Examinado: Verificar os processos de concessões de espaços Físicos da UFG. 

Verificar a licitação (quando for o caso) e os recolhimentos das taxas de alugueis. Verificar no 

sistema Spiunet a atualização dos imóveis da UFG. Análise de 17,71% da receita dos 

processos e execução até outubro 2015 – R$ 89.329,46. Total arrecadado de R$ 504.286,81 – 

Dados extraído da conta no Siafi - 621200000 - RECEITA REALIZADA       CC N 13120000 

0250262350 1 26235 1 7 - 504.286,81 

Cronograma Executado: 03/11/2015 a 30/11/2015 

Descrição da Ação: Foram analisados 05 (cinco) processos, licitação tipo concorrência e 

permissão de uso, com a emissão dos respectivos contratos e termos aditivos. Os relatórios de 

comprovação dos recolhimentos são controlados pela Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças, juntamente com o Fiscal do Contrato designado por portaria. Os reajustes são 
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efetuados anualmente pelo índice IGP-M/FGV. Conforme prevê o edital e os contratos, nos 

meses de férias há isenção parcial ou total das taxas de aluguel.  

1) 23070.005880/2013-13 – João Eurípedes Borges - Me 

2) 23070.026266/2013-87 – Da Cunha E Gomes Ltda. 

3) 23070.005834/2013-14 – João Kennedy Ferro - Me 

4) 23070.019689/2013-41 – Artes e Delícias Comercial de Produtos Alimentícios Ltda. 

5) 23070.020344/2009-53 – Jeovani Pereira Marques 

Relação das Fragilidades Encontradas: Após análise no Sistema Spiunet, foi verificado que 

existem alguns imóveis que estão com avaliação vencida com datas de 2014 e início de 2015; 

e nos processos 23070.026266/2013-87, e 23070.005834/2013-14 faltam documentos. Foram 

emitidas as Recomendações 11, 12 e 13/2015. As recomendações 12 e 13 já foram 

consideradas Atendidas pela Audin. 

 

 

5 ANÁLISE DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO 

ÓRGÃO OU ENTIDADE 

 

De acordo com a nova IN 24/2015 CGU em seu Art. 15º, II, o RAINT deve conter a 

“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”. 

Após constantes auditorias da CGU e TCU, e algumas orientações da unidade de 

Auditoria Interna, hoje é possível observar o gradativo aperfeiçoamento dos Controles 

Internos dentro na UFG. 

Mas é fato que o controle interno dos órgãos ainda está em fase de maturação, e, por 

isso, podemos perceber algumas falhas, erros e omissões nas ações desempenhadas pelos 

servidores da instituição. 

No ano de 2015, a Auditoria Interna identificou uma falha notável no controle interno 

da emissão de passagens aéreas, conforme se vê no Relatório 20150008. Nesta auditoria, 

pudemos aferir que os valores repassados pela empresa para pagamento estavam em 

desacordo com o contrato, gerando um considerável prejuízo para a UFG. Mas assim que esta 

falha foi identificada, todas as medidas foram tomadas para a reversão deste prejuízo, 

identificação do servidor responsável, bem como, para a punição da empresa contratada, 
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apesar de o contrato com esta ter sido expirado. Atualmente a UFG utiliza o sistema de 

compra direta de passagens aéreas, o que torna o controle interno mais simplificado. 

Com essa descoberta pela Auditoria Interna, pôde-se observar que os controles 

internos dos órgãos, principalmente os que se referiam a pagamentos de contratos, se 

tornaram mais cuidadosos com o trabalho efetuado. 

Assim, percebe-se que a maturidade dos controles internos deve se desenvolver 

melhor através de uma ação conjunta de toda a instituição, bem como de órgãos externos 

como CGU e TCU. 

 

 

6 DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM 

PREVISÃO NO PAINT, INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS RESULTADOS 

 

 Segue abaixo a ação que não foi planejada mas que foi executada durante o exercício 

de 2015. 

Relatório Ação 

20150014 Lançamentos no sistema CGUPAD 

- Lançamentos no Sistema Monitor da CGU 

 

6.1 Ação não planejada: Lançamentos no sistema CGU-PAD 

Nº do Relatório: 20150014 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: CDPA 

Motivação: Após o recebimento dos Of. 4925/2013/CSMEC/CORAS/CRG/CGU-PR e Of. 

CIRC. 53/2013/CSMEC/CORAS/CGU-PR sobre os lançamentos no CGU-PAD, e as 

constatações sobre a falha no lançamento dos processos no sistema elencado no Relatório de 

Auditoria da CGU nº 201407278, foi solicitado pela Reitoria o acompanhamento pela 

Auditoria Interna do lançamento dos processos no sistema. 

Escopo Examinado:  

Como é difícil a previsão de quantidade de processos administrativos, como também o 

quantitativo da amostra a ser selecionada, o lançamento dos processos no sistema foi sendo 

verificado ao longo do ano, à medida que os processos foram sendo encaminhados pela 

CDPA.  

Cronograma Executado: 01/01/2015 a 31/12/2015 
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Descrição da Ação: Foram verificados 41 processos. Dos processos encaminhados foi 

verificado que todos aqueles que envolviam servidores da Universidade foram lançados no 

sistema e os que não envolviam servidores não foram lançados, em conformidade com a 

determinação da CGU. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

6.2 Ação não planejada: Lançamentos no novo Sistema Monitor da CGU  

Nº do Relatório: Não há 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Gabinete, DP, Faculdade de Direito 

Motivação: Após o recebimento dos Ofício n° 21997/2015/DIAC3-CGU-Regional/Goiás, de 

18/11/2015, sobre o acompanhamento por parte da CGU do Relatório nº 201407278, foi 

solicitada a atualização dos posicionamentos quanto ao atendimento das recomendações 

exaradas no documento, via Sistema Monitor. 

Escopo Examinado: Quanto ao Relatório de Auditoria da CGU nº 201407278, foram 

detectadas 65 recomendações passíveis de atualização neste sistema.  

Cronograma Executado: setembro a dezembro de 2015. 

Descrição da Ação: Foram atualizadas e enviadas à CGU 20 recomendações. As outras 45 

estão sendo atualizadas pelo Gabinete, e Faculdade de Direito. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Como nem todas as recomendações não foram 

atualizadas no prazo dado pela CGU, elas estão registradas como Recomendações Expiradas 

no sistema. 

 

 

7 RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT NÃO 

REALIZADOS OU NÃO CONCLUÍDOS  

 

 Não houveram ações planejadas no PAINT que não foram executadas. 

 

 

 8 FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A AUDITORIA INTERNA  

 

Segundo o Art. 15, V, da IN 24/2015 CGU, o RAINT deve conter a “descrição dos 

fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da 

unidade de auditoria interna e na realização das auditorias”. 

Segue quadro abaixo, para melhor explicação: 
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Período Fato 

Abril/2015 

A auditora Daniela Vieira de Oliveira assumiu a Coordenação de Finanças da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças em 01 de abril de 2015, restando apenas as 

outras duas auditoras no órgão. 

Julho a Outubro/2015 
Coordenação em tempo integral do Relatório 20150008, o que atrasou a programação 

dos trabalhos descritos no Paint/2015 

Novembro/2015 

Criação da IN 24/2015 da CGU, que modificou permanentemente os modelos de 

execução dos trabalhos de auditoria, e requereram adaptação e capacitação dos 

auditores internos 

 

 

9 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS 

 

Segundo o Art. 15, VI, da IN 24/2015 CGU, o RAINT deve conter a “descrição das 

ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de servidores capacitados, 

carga horária, temas e a relação com os trabalhos programados”. 

 

Auditor treinado: Carmen Thereza 

Período: 24/02/2015 a 23/03/2015 

Ação de Capacitação: Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos -  Enap - Escola 

Nacional de Administração Pública - 30 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Aspectos conceituais da 

lei: finalidade, importância e hierarquia da lei; Noções gerais da lei de licitações - Lei nº 

8.666/93; Tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou 

oferta; Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão; 

Exceções à obrigatoriedade de licitação: dispensa; dispensabilidade; inexigibilidade; Regime 

de execução indireta; Comissão de licitação; Etapas do processo licitatório: edital, 

procedimentos/documentos do certame, registro cadastral, habilitação dos interessados, 

julgamento e encerramento; Pregão; Sistema de registro de preços. 

_______________________________________ 

Período: 08/06/15 a 11/06/15 

Ação de Capacitação: 42º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da 

Educação - Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas do 

Ministério da Educação - 30 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Atividades com a 

Secretaria Federal de Controle / Controladoria Geral da União; Requisitos de qualidade do 
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processo de Auditoria; Lei nº 12.846/2013 e a responsabilização dos entes privados; 

Elaboração do PAINT utilizando conceitos da metodologia de riscos; Terceirização na 

Administração Pública Federal; Sistema de Auditoria Interna; Transparência e controle social 

dos gastos públicos. 

_______________________________________ 

Período: 21/10/15 

Ação de Capacitação: Sistema de Registro de Preços - Controladoria Regional da União no 

Estado de Goiás - 08 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Aspectos do SRP na 

Lei de Licitações, e inovações decorrentes de decretos Regulamentares publicados e, 2013 e 

2014; Medidas de controle emanadas pelo TCU e CGU. 

_______________________________________ 

Período: 22/10/15 

Ação de Capacitação: Qualidade do Gasto Público - Controladoria Regional da União no 

Estado de Goiás - 08 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Abordagem sobre as 

dimensões do gasto público relativas à eficiência, eficácia e efetividade; Técnicas de 

qualidade aplicadas ao gasto público; Tendências de economicidade expressas pelo MPOG. 

_______________________________________ 

Período: 20/11/15 

Ação de Capacitação: Auditoria Interna do Poder Executivo Federal: avanços e impactos 

advindos da nova Instrução Normativa que substituirá a IN nº 7, de 29 de dezembro de 2006, 

e IN nº 1, de 3 de janeiro de 2007, e principais soluções informatizadas implantadas na 

atividade de Auditoria- Controladoria Regional da União - 08 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Nova Instrução 

Normativa sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (Paint) e o Relatório 

Anual de Auditoria (Raint); Planejamento dos trabalhos de Auditoria Interna: experiência na 

Agência Nacional de Aviação Civil; Importância da estruturação de processos informatizados 

na execução dos trabalhos de auditoria interna; Auditar – Solução informatizada 

implementada pelo Banco Central do Brasil; SADIN - Solução informatizada implementada 

pela Universidade Federal do Ceará; SIAUD - Solução informatizada implementada pela 

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab. 

_______________________________________ 

Período: 07/12/15 a 09/12/15 
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Ação de Capacitação: Contabilidade Pública para Auditorias Internas - Controladoria 

Regional da União no Estado de Goiás - 24 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Técnicas de controle 

interno aplicadas às Auditorias Internas dos Institutos Federais de Ensino Superior. 

 

Auditor treinado: Daniela 

Assumiu a Coordenação de Finanças da Pró-Reitoria de Administração e Finanças em 01 de 

abril de 2015, por isso não conseguiu finalizar nenhum curso de capacitação voltado aos 

trabalhos da Auditoria Interna. 

 

Auditor treinado: Cecília 

Período: 08/06/15 a 11/06/15 

Ação de Capacitação: 42º FONAITec - Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da 

Educação - Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas do 

Ministério da Educação - 30 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Atividades com a 

Secretaria Federal de Controle / Controladoria Geral da União; Requisitos de qualidade do 

processo de Auditoria; Lei nº 12.846/2013 e a responsabilização dos entes privados; 

Elaboração do PAINT utilizando conceitos da metodologia de riscos; Terceirização na 

Administração Pública Federal; Sistema de Auditoria Interna; Transparência e controle social 

dos gastos públicos. 

_______________________________________ 

Período: 20/11/15 

Ação de Capacitação: Auditoria Interna do Poder Executivo Federal: avanços e impactos 

advindos da nova Instrução Normativa que substituirá a IN nº 7, de 29 de dezembro de 2006, 

e IN nº 1, de 3 de janeiro de 2007, e principais soluções informatizadas implantadas na 

atividade de Auditoria- Controladoria Regional da União - 08 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Nova Instrução 

Normativa sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (Paint) e o Relatório 

Anual de Auditoria (Raint); Planejamento dos trabalhos de Auditoria Interna: experiência na 

Agência Nacional de Aviação Civil; Importância da estruturação de processos informatizados 

na execução dos trabalhos de auditoria interna; Auditar – Solução informatizada 

implementada pelo Banco Central do Brasil; SADIN - Solução informatizada implementada 
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pela Universidade Federal do Ceará; SIAUD - Solução informatizada implementada pela 

Companhia Nacional de Abastecimento – Conab. 

_______________________________________ 

Período: 07/12/15 a 09/12/15 

Ação de Capacitação: Contabilidade Pública para Auditorias Internas - Controladoria 

Regional da União no Estado de Goiás - 24 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Técnicas de controle 

interno aplicadas às Auditorias Internas dos Institutos Federais de Ensino Superior. 
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10 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS, IMPLEMENTADAS, VINCENDAS E NÃO IMPLEMENTADAS  

 

Segundo a IN 24/2015 CGU em seu Art. 15º, VII, o RAINT deve conter 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”: 

Recomendações Data Destino Assunto Prazo Resposta Situação 

001/2015 31/03/2015 DP Atos de Admissão de Pessoal 30/04/2015 MEMO/DP/UFG/Nº 293/2015 de 02/12/2015. Atendida 

002/2015 08/04/2015 DCF Despesas de Exercício Anterior 30/04/2015 Memorando 055/DCF de 30/04/2015 Atendida Parcialmente 

003/2015 14/04/2015 DCF 
Diárias – Prestações de Contas e 

Devoluções de Valores 
29/05/2015 Mem. 121/DCF de 04/12/2015 Atendida Parcialmente 

004/2015 30/04/2015 DCF 
Reconhecimento de Dívidas de 

Exercício Anterior 
01/06/2015 Mem. 114/DCF de 26/11/2015 Atendida Parcialmente 

005/2015 30/04/2015 DP Cadastros no SISAC 22/05/2015 MEMO/DP/UFG/Nº 293/2015 de 02/12/2015. Atendida Parcialmente 

006/2015 27/05/2015 DP Acórdãos TCU 30/092015 

Não houve resposta oficial.  

Houve abertura do Processo 23070.003642/2015-27 , 

que se encontra na Secretaria Administrativa do 

Departamento do Pessoal desde 11/11/2015. 

Atendida 

007/2015 28/05/2015 DCF 
Cartões de Pagamento do Governo 

Federal 
29/06/2015 Memorando DC/RC/UFG nº 116/2015 de 17/11/2015 Atendida 

008/2015 XXX XXX Anulada XXX XXX   

009/2015 23/07/2015 Proad Contrato Somatur 30/10/2015 

Não há resposta oficial à recomendação. 

Contudo foi verificado pessoalmente pela Audin o 

pleno atendimento da Recomendação, conforme 

consta no Relatório 20150008. 

Atendida 

010/2015 05/11/2015 
Regional 

Jataí 

Contratos de Aluguel de 

Restaurante/Lanchonete 
10/11/2015 

Resposta por e-mail datada de 06/11/2015.  

Depois de feitas as cobranças por ofícios à empresa 

contratada, encaminharam o processo da licitação 

para análise do Procurador Jurídico. - ver ultimo 

andamento 

Atendida Parcialmente 

011/2015 03/12/2015 Proad Contratos de Aluguel 18/12/2015 
Não há resposta oficial à recomendação. Previsão de 

resposta final em fevereiro de 2016 
Não atendida 
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012/2015 23/11/2015 Cegef Spiunet 18/12/2015 

Não há resposta oficial à recomendação. 

Em consulta ao Spiunet, verifica-se que houve 

atendimento total das recomendações. 

Atendida 

013/2015 24/11/2015 Proad Contratos de Aluguel 30/11/2015 Resposta por email datada de 20/01/2016.  Atendida 

014/2015 15/12/2015 DP Cessão do servidor Murilo R. Santos 30/12/2015 Memorando/DP/UFG/Nº 308/2015 de 30/12/2015 Atendida Parcialmente 

 

Total Recomendações 13 100%  

Total Recomendações atendidas 6 46,15% 

Total Recomendações não atendidas 1 7,69% 

Total Recomendações parcialmente atendidas 6 46,15% 
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11 DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE 

DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO 

  

Apesar de haver apenas duas servidoras com funções próprias na Auditoria Interna, 

pode-se notar a relevância deste órgão em momentos de fundamental importância para a 

Universidade Federal de Goiás.  

 É sabido que o ano de 2015 foi de crise econômica, reajustes no orçamento, e 

dificuldades no repasse financeiro por parte da União. E neste contexto, a Auditoria Interna 

conseguiu evitar o dispêndio indevido de R$ 713.555,60 (setecentos e treze mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco reais, sessenta centavos), como se pode checar no Relatório 20150008. O 

que representa um ganho muito grande para a Universidade, seus outros fornecedores de bens 

e serviços, e para a comunidade em geral.  

 Ademais, a Auditoria Interna sempre esteve atuante quando os órgãos máximos da 

entidade precisaram de consultorias nas suas diversas áreas de ação. 

 Não se pode olvidar que a Audin também é o elo de ligação entre a UFG e outros 

órgãos de controle como CGU e TCU. Então, a comunicação que se estabelece entre esses 

órgãos sempre tem um mínimo de suporte técnico e intelectual da Auditoria Interna. Para se 

ter uma ideia foram recebidas vinte e seis Solicitações de Auditoria, dois Relatórios de 

Auditoria, e onze ofícios da CGU. E todos estes documentos passaram pela Auditoria Interna, 

mesmo que fosse apenas para conhecimento. 

 Assim sendo, os benefícios trazidos à instituição pela Auditoria Interna no ano de 

2015 foram tanto financeiros, procedimentais, como de aproximação com órgãos externos de 

controle. 

 

 

12 CONCLUSÃO 

 

Conforme foi apresentado, a unidade de Auditoria Interna da UFG executou todas as 

ações planejadas no PAINT/2015, inclusive as ações extras, e ainda foram executadas duas 

outras ações: Verificação do lançamento de processos administrativos disciplinares no sistema 

CGU-PAD, e Lançamentos no novo Sistema Monitor da CGU.  

Pelo número reduzido de servidores na AUDIN, não foi possível a análise da 

totalidade das recomendações exaradas pelos órgãos de controle e recebidas pela UFG 



 

 35 

durante o exercício de 2015, mas algumas delas foram objeto de análise. Com a 

implementação do Sistema Monitor pela CGU neste ano de 2015, espera-se que o 

atendimento das recomendações seja mais efetivo por parte desta instituição. 

Foram feitas ainda diversas ações de capacitação pelas servidoras realizadas ao longo 

do exercício e também foram desenvolvidos diversos programas de auditoria. 

Por fim, nota-se que o trabalho da Auditoria Interna trouxe benefícios procedimentais 

e financeiros para esta instituição, o que ressalta a importância do contínuo aprimoramento e 

suporte recursal a este órgão. 

 

Goiânia, 29 de fevereiro de 2016. 
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