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I. INTRODUÇÃO 

O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT constitui-
se no planejamento das ações da unidade de Auditoria Interna da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS para o exercício de 2021, 
elaborado de acordo com a IN/CGU nº 9, de 09 de outubro de 2018. 

Inicialmente apresentamos a estrutura de recursos humanos e materiais da 
Auditoria Interna - AUD/COUN. Em seguida, os fatores considerados para 
elaboração do PAINT 2021, e a identificação dos macroprocessos constantes 
da matriz de risco a serem desenvolvidos. 

Outrossim, expomos ainda as ações de desenvolvimento institucional e 
capacitação a serem realizadas ao longo do exercício de 2021 e suas 
justificativas. No Anexo II e III constam as ações de auditoria a serem 
executadas, de acordo com a Matriz de Risco elaborada, considerando o 
prazo, os recursos disponíveis e os objetivos propostos. 

As atividades serão desempenhadas por meio da técnica de amostragem, e 
em consonância com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal. 

 

II.  AUDITORIA INTERNA 

A unidade de Auditoria Interna da UFMS foi criada por meio da Resolução 
(CD) nº 16, de 17 de março de 2009, sendo responsável pela promoção do 
controle da legalidade, legitimidade e avaliação dos resultados da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial da UFMS. 

Em obediência ao art. 15 do Decreto nº 3.591/2000, a AUD/COUN está 
vinculada diretamente ao Conselho Universitário, porém sujeita à orientação 
normativa e à supervisão técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do 
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal representado no 
Estado de Mato Grosso do Sul pela CGU/MS. 

Em 25 de setembro de 2014 foi editado o regulamento da Auditoria Interna, 
estabelecendo seus objetivos, sua organização, competências, 
procedimentos técnicos e vedações, o qual foi atualizado em dezembro de 
2020, por meio da Resolução COUN nº 70/2020, para o correto atendimento 
à Instrução Normativa nº 13/2020, da Secretaria Federal de Controle - SFC. 
A vinculação ao Conselho Universitário ocorreu por meio da Resolução COUN 
nº 25, de 18 de maio de 2016. 
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A Auditoria Interna atua por meio do acompanhamento indireto de 
processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas, 
buscando atuar de forma independente contribuindo para o alcance dos 
resultados da gestão, controle e transparência no uso dos recursos públicos. 

O quadro funcional, atualmente é composto pelos seguintes servidores: 

 

Quadro 01: Composição da força de trabalho na Auditoria Interna/UFMS 

Servidor Cargo/Função 
Formação 
Acadêmica 

Titulação 

Andréia Costa Maldonado Auditora-Chefe 
Ciências 

Contábeis  
Mestre 

Anne Caroline Silveira Auditora Direito Mestre 

Marcelo Gonçalves Ortega Auditor 
Ciências 

Contábeis 
Especialista 

Thiago José Ávila Zaher Auditor Direito Especialista 

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira Administradora  Administração Doutora 

Augusta Mont Serrat D. C.  Ribeiro 
Assist. em 

Administração 
Ciências 

Contábeis 
Especialista 

 

A AUD/COUN possui acesso a todos os sistemas institucionais de manutenção da 
UFMS, bem como aos sistemas do Governo Federal, sendo solicitado o acesso aos 
setores competentes de acordo com a necessidade dos trabalhos realizados. 

 

III. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O PLANEJAMENTO DAS 
ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO  

A proposta orçamentária anual prevista para a UFMS no exercício de 2021 
para atender as atividades, projetos e operações especiais para a 
manutenção de toda a infraestrutura composta pela UFMS e dos demais 
Campi é no montante de R$ 917.660.290 (novecentos e dezessete milhões, 
seiscentos e sessenta mil, duzentos e noventa reais), considerando as metas 
previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, para serem 
desenvolvidas através do Plano de Ação Institucional no ano de referência.  
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Quadro 02: Proposta orçamentária para UFMS previsto na PLOA 2021 

Limites Orçamentários Distribuídos no Projeto de Lei Orçamentária PLOA 2021 

AÇÃO GOVERNAMENTAL 
VALOR  

EM R$ 

Ativos Civil da União 455.726.969 

Aposentadorias e Pensões Civis da União 226.799.885 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do 
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais (Obrigação Patronal) 

91.144.338 

Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 65.183.035 

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 38.477.072 

Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes 

21.305.312 

Assistência ao Estudante de Ensino Superior 12.719.846 

Reestruturação e Modernização das instituições Federais de Ensino Superior 5.282.386 

Fomento às ações grad, pós-graduação, ensino, pesq. e extensão 701.695 

Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação 
Especial e/ou Decisões Judiciais 

159.180 

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação 

115.837 

Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica 38.593 

Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação 
Específica 

4.142 

 Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos 1.000 

 Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias 1.000 

TOTAL    917.660.290  

Fonte: SIOP - Elaboração da Proposta 

 

IV. AVALIAÇÃO DE RISCOS, HIERARQUIZAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

As áreas de atuação da Unidade de Auditoria Interna são definidas 
considerando-se as características da UFMS, os resultados dos nossos 
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trabalhos, da Controladoria Regional da União no Mato Grosso do Sul e do 
Tribunal de Contas da União.  

Para o planejamento das atividades a serem auditadas no exercício de 2021, 
a equipe da Auditoria Interna utilizou-se do Plano de Desenvolvimento 
Institucional 2020/2024, mais especificamente os seus Objetivos 
Estratégicos, conforme Figura 01: 

Figura 01 -  Esquema Estratégico da UFMS 
 

          Fonte: PDI  2020/2024 
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Foram identificados os principais riscos existentes em cada objetivo 
estratégico traçado para o alcance dos objetivos da Instituição, contando, 
ainda, com a criticidade da Auditoria Interna, baseada nos trabalhos já 
desenvolvidos, ou acompanhados (TCU, CGU, MPF). 

Assim, serão realizados trabalhos de auditoria nos processos e ações de 
acordo com as prioridades definidas em avaliação de riscos, conforme 
metodologia demonstrada no ANEXO I, e resultado no Quadro 03.  

 
Quadro 03: Relação dos trabalhos de avaliação e fiscalização a serem realizados em 2021 

N° 
AÇÃO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Aprimorar o Ensino de Graduação e Pós-Graduação 

 AÇÃO JUSTIFICATIVA 

1 
Avaliação da Gestão Acadêmica 
referente aos indicadores de sucesso 
da Graduação 

Avaliação de riscos da Pró-Reitoria de Graduação e 
Reitoria. Ação não realizada no Paint 2020. 

 

2 
Avaliação dos controles da gestão 
dos PPGs e das bolsas concedidas 

Recomendações anteriores da CGU. Avaliação de 
riscos da Auditoria Interna. 

 

  
OBJETIVO  ESTRATÉGICO 2: Integrar a Universidade e a Sociedade por meio da 

Extensão, Cultura, Esporte e Comunicação SocioCientífica 

 AÇÃO JUSTIFICATIVA 

3 
Avaliação dos controles da gestão 
dos recursos da extensão e das 
bolsas concedidas 

Avaliação de riscos da Auditoria Interna. 

  

  OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Promover o Desenvolvimento Estudantil em um 
Ambiente Inclusivo 

 AÇÃO JUSTIFICATIVA 

4 
Avaliação das ações do Plano de Ação 
da PROAES sobre pagamento de 
auxílios estudantis do PNAES 

Avaliação de riscos da Auditoria Interna e Reitoria, 
com relação ao cumprimento das recomendações 
emitidas pela Auditoria Interna e Ministério da 
Educação. Ação não realizada no Paint 2020. 

 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Qualificar e Internacionalizar a Pesquisa Científica, 
o Desenvolvimento Tecnológico, o Empreendedorismo e a Inovação 

 AÇÃO JUSTIFICATIVA 

5 
Avaliação das ações em conjunto 
com Fundação de Apoio, em razão 
da pandemia de COVID-19 

Em razão das diversas ações que foram necessárias 
para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Consolidar as Práticas de Gestão, de Governança, de 
Compliance e de sustentabilidade 



  

  

 

 
AUDITORIA INTERNA –  AUD/COUN 

Av. Costa e Silva, S/N – Cidade Universitária - Campo Grande/MS- CEP 79070-900 
fone: (67) 3345-7976 - e-mail: auditoriainterna@ufms.br – https://auditoriainterna.ufms.br/ 

 

 AÇÃO JUSTIFICATIVA 

6 
Levantamento de oportunidades de 
melhoria da Governança da UFMS 
(TCU - CICLO 2020) 

Avaliação de riscos da Auditoria Interna e da 
Reitoria; subsídio à Gestão quanto às ações a serem 
desenvolvidas para a melhoria dos mecanismos de 
governança, a partir da publicação dos resultados 
do Levantamento do TCU.Ação não realizada no 
Paint 2020. 

 

7 
Avaliação do mapeamento dos riscos 
das Unidades 

Considerando que a implantação da gestão de riscos 
está em estágio inicial, verifica-se a necessidade de 
desenvolver trabalhos de avaliação e suporte à 
implementação e o gerenciamento dos riscos. 

 

  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Fortalecer o Desenvolvimento Pessoal em Ambiente 

Acolhedor 

 AÇÃO JUSTIFICATIVA 

8 
Impedimentos funcionais e folha de 
pagamento – Sistema E-Pessoal 
(TCU) 

Acórdão 1330/2013 - TCU - 2ª Câmara e Acórdão 
1707/2019-Plenário. Avaliação de riscos da 
Auditoria Interna 

 

A Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, que dispõe sobre 
controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder 
Executivo Federal, estabeleceu a necessidade de instituição de Comitê de 
Governança, Riscos e Controles no âmbito de cada órgão, composto pelo 
dirigente máximo e pelos dirigentes das unidades a ele diretamente 
subordinadas e apoiado pelo respectivo Assessor Especial de Controle 
Interno (Art. 23). No âmbito da UFMS, a Auditoria Interna integra o Comitê 
como membro de apoio técnico, especialmente no ano de 2020, realizou o 
assessoramento às unidades com relação ao mapeamento de riscos. 

A Resolução CD n° 145, de 04 de setembro de 2018, que altera a Resolução 
CD nº 100, de 4 de setembro de 2018, que aprovou o Plano de Governança 
da UFMS, constituiu diversos Comitês Permanentes com o intuito de 
monitorar e auxiliar a gestão de pessoas, bolsas, auxílios, retribuição 
pecuniária, integridade, riscos, controles internos, sustentabilidade, 
contratações, acessibilidade, ocupação dos espaços físicos e tecnologia da 
informação e comunicação, com respeito às regras de transparência e 
economicidade na administração pública, com o apoio técnico da Auditoria 
Interna. 
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Considerando que a implantação da gestão de riscos está em estágio inicial, 
com o mapeamento de riscos de processos, verificou-se a necessidade de 
desenvolver trabalhos de suporte à implementação e o gerenciamento dos 
riscos, auxiliando e esclarecendo as comissões constituídas. 

Assim, no exercício de 2021, além do apoio técnico às ações dos Comitês 
Permanentes, serão desenvolvidos trabalhos de acompanhamento e 
avaliação de riscos e controles internos nas áreas estratégicas definidas pelo 
Comitê de Integridade, Riscos e Controles Internos. 

Outros trabalhos poderão ser realizados no decorrer do exercício, a pedido 
da Alta Administração ou dos órgãos de controle interno e externo, 
considerando a oportunidade e relevância do assunto.  

Também poderão ser objeto de assessoramento à Alta Administração, a 
manifestação da Auditoria Interna em processos de governança, de 
gerenciamento de riscos e de controles internos da UFMS de uma forma 
ampla, considerando a organização como um todo, e que forem objeto de 
consulta, denúncia, monitoramento de recomendações da Auditoria Interna 
ou dos órgãos de controle. Os resultados desses trabalhos poderão ser 
encaminhados por meio da emissão de Nota de Auditoria ou via despachos 
orientativos em processos específicos. 

Tendo em vista o cenário de pandemia, o qual seu fim ainda se encontra 
incerto, caso não haja tempo hábil para a execução de todas as ações 
planejadas, serão priorizadas aquelas que apresentam maiores riscos para 
os objetivos institucionais, cujas justificativas deverão constar no Relatório 
Anual de Atividades da Auditoria Interna.  

As ações que não puderem ser desenvolvidas durante o exercício deverão 
ser avaliadas novamente quanto aos critérios de riscos para serem inseridas 
no Plano Anual da Auditoria Interna do exercício seguinte. 

O planejamento da Auditoria Interna é flexível, considerando a possibilidade 
de mudanças no contexto organizacional da UFMS, a exemplo de alterações 
no planejamento estratégico, revisão dos objetivos, alterações significativas 
nas áreas de maior risco ou mesmo alterações de condições externas. 
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V. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA PREVISTAS PARA 
O EXERCÍCIO DE 2021 

Para o exercício de 2021, a Auditoria Interna priorizará ações de auditoria na 
avaliação e fiscalização de acordo com a relevância e oportunidade, conforme 
quadro abaixo: 

Quadro 04: Ações de auditoria priorizadas para o ano de 2021 

PDI AÇÃO DE AUDITORIA 
DURAÇÃO 
(limite) 

Objetivo 
Estratégico 1 

Avaliação da Gestão Acadêmica referente aos 
indicadores de sucesso da Graduação 

3 Meses 

Objetivo 
Estratégico 1 

Avaliação dos controles da gestão dos PPGs e das 
bolsas concedidas 

3 Meses 

Objetivo 
Estratégico 2 

Avaliação dos controles da gestão dos recursos 
da extensão e das bolsas concedidas 
 

3 meses 

Objetivo 
Estratégico 3 

Avaliação das ações do Plano de Ação da PROAES 
sobre pagamento de auxílios estudantis do PNAES 

3 Meses 

Objetivo 
Estratégico 4 

Avaliação das ações com Fundação de Apoio,  em 
razão da pandemia de COVID-19 

3 Meses 

Objetivo 
Estratégico 5 

Levantamento de oportunidades de melhoria da 
Governança da UFMS (TCU - CICLO 2020) 

3 Meses 

Objetivo 
Estratégico 5 

Avaliação do mapeamento dos riscos das 
Unidades 

3 Meses 

Objetivo 
Estratégico 6 

Impedimentos funcionais e folha de pagamento – 
Sistema E-Pessoal (TCU) 

3 Meses 

 

A duração dos trabalhos incluí as seguintes etapas: 1. Elaboração de Plano de 
Trabalho e Matriz de Planejamento; 2. Execução em Campo; e 3. Elaboração de 
Relatório de Auditoria. 

Outrossim, destaca-se a necessidade de previsão de reserva técnica para avaliações 
não previstas neste PAINT. 
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VI. AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA E 
CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA 2021 

A política de capacitação da equipe de auditoria, realizada pela UFMS e em 
instituições externas tem a finalidade de viabilizar o conhecimento das mais 
modernas ferramentas de trabalho e de gestão, possibilitando à equipe de auditoria 
contribuir, dentro de suas competências, com o alcance dos objetivos institucionais. 
Essas ações de capacitação são vitais para que efetivamente ocorra o 
assessoramento da gestão e avaliação dos controles da Instituição. 

Para o ano de 2021, em razão da emergência em saúde pública de importância 
internacional, devido a Covid-19, estão previstas participações em eventos online, 
especialmente fóruns, Congressos nacionais (FONAITec e COBACI), promovidos 
pela Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas do 
Ministério da Educação – FONAI-MEC, e pela Associação dos Auditores do Ministério 
da Educação - UNAMEC, além de cursos, palestras ou treinamentos gratuitos 
oferecidos pela Administração nas modalidades presencial(caso seja possível) ou 
EAD. 

Em razão de eventos específicos no qual se reúnem servidores das Auditorias 
Internas das Instituições Federais de Ensino, destinado ao aperfeiçoamento dos 
conhecimentos e habilidades técnicas de auditoria interna, foi definida a 
participação dos servidores que exercem a função de auditoria em cada Fórum 
Nacional de Auditorias Internas ligadas ao MEC – FONAITEC, e no Congresso 
Brasileiro de Auditoria e Controles Internos. 

Salientamos que toda a equipe de auditoria deverá participar de, no mínimo, 40 
horas de capacitação em cursos, treinamentos, ou palestras, nas modalidades 
presencial ou EAD. 

Quadro 05: Eventos de capacitação previstos para o exercício de 2021 
Evento Origem Período Duração Justificativa 

53º FonaiTec AUD/MEC Maio 40 horas Integração e 
treinamento 

dos auditores internos 
das IFES em assuntos 

relacionados à 
governança e gestão 

pública 

54º FonaiTec AUD/MEC Novembro 24 horas 

3° COBACI UNAMEC Agosto 30 horas 

PROGRAMA 
CAPACITA / CGU 

CGU/MS 

A definir 
 

4 A 40 horas 

Treinamento dos 
auditores em assuntos 

de trabalhos de 
auditoria 

CAPACITAÇÃO EAD 
ENAP / ILB / TCU / 

SENADO 

PALESTRAS / 
FÓRUNS 

ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
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Quadro 06: Previsão de despesas da Auditoria Interna com capacitação 
Evento Participantes Inscrições Diárias Passagens Total 

53º FonaiTec 02 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 R$ 10.000,00 
54º FonaiTec 02 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 R$ 10.000,00 
3° COBACI 02 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00  R$ 4.000,00 R$ 10.000,00 
Eventos no TCU 02 - R$ 1.000,00 R$ 2.750,00 R$ 3.750,00 

TOTAL 08 R$ 9.000,00 R$ 10.000,00 R$ 14.750,00 
R$ 

33.750,00 

 

A autorização para participar de eventos de capacitação terá como objetivo o 
desenvolvimento das competências e habilidades fundamentais e comuns às 
atividades desenvolvidas pela Unidade. 

Não haverá limite de horas para os servidores que quiserem participar de eventos 
de capacitação. Os custos com a inscrição, diárias e passagens dependerá de 
disponibilidade orçamentária. 

 

VII. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA 

O acompanhamento da execução do Plano de Auditoria será realizado por meio de 
emissão de Relatórios Gerenciais disponíveis na página da Auditoria Interna na 
internet, contemplando a síntese dos relatórios e notas de auditoria emitidas, com 
informações sobre as recomendações emitidas, a situação da implantação ou não 
das recomendações. A atualização do Relatório Gerencial, será no mínimo 
semestral. 

 

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Auditoria Interna proverá assistência necessária aos auditores da CGU e do TCU 
quando realizarem trabalhos de auditoria na Instituição, bem como 
acompanhamento e monitoramento do atendimento às recomendações emitidas por 
esses órgãos. 

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer 
alterações, em função de fatores que prejudiquem a realização na data estipulada, 
tais como: agravamento da pandemia de Covid-19, ou quaisquer outras, 
treinamentos, trabalhos especiais, atendimento às diligências e auditorias do TCU e 
da CGU, e assessoramento às Unidades da Administração da UFMS. 

Com a elaboração do PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para  
o ano de 2021 espera-se que os resultados dos trabalhos de auditoria realizados 
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sejam compatíveis com tal planejamento, a fim de que os resultados alcançados 
possam fortalecer e melhorar as operações da gestão. 

Estima-se atingir êxito em processos que possam atenuar ou até mesmo extinguir 
as vulnerabilidades encontradas, respeitando as peculiaridades institucionais, 
buscando adequá-las à legislação pertinente.  

Dentre os benefícios potenciais decorrentes da atuação da Auditoria Interna, 
destacamos: 

Quadro 07: Benefícios potenciais esperados 
Benefícios Não Financeiros 

Melhores serviços prestados à população 

Mudanças normativas 

Conscientização e sensibilização 

Aperfeiçoamento da transparência 

Aperfeiçoamento do controle social 

Promoção do desenvolvimento sustentável 

Aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de 
controles internos 
Apurações administrativas ou correicionais 

Penalidades aplicadas (servidores e empresas) 

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos programas/processos 

Benefícios Financeiros 

Recuperação de valores pagos indevidamente 

Suspensão de pagamento não continuado indevido 

Suspensão de pagamento continuado indevido 

Redução nos valores licitados/contratados 

Cancelamento de Licitação/Contrato com objeto desnecessário, inconsistente 
ou inadequado tecnicamente 
Aplicação de multa legal ou contratual a partir de recomendação 

Aumento da arrecadação de receita, fruto da implementação de recomendação 

Eliminação de desperdícios ou redução de custos administrativos 

Por fim, encaminhamos à Controladoria Geral da União - CGU Regional/MS, para 
fins de análise acerca do cumprimento das normas e orientações pertinentes e 
manifestação sobre as ações previstas no planejamento da Auditoria Interna. 

Campo Grande - MS, 30 de novembro de 2020. 

 
 

Andréia Costa Maldonado 
Auditora-Chefe – AUD/COUN/UFMS 


