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I. INTRODUÇÃO

O presente relatório visa atender ao que determina a Instrução Normativa SFC n° 5, de 27 de
agosto de 2021, tendo como objetivo a apresentação dos resultados dos trabalhos de
Auditoria realizados em função das ações planejadas, constantes do Plano Anual de Atividades
da Auditoria Interna (PAINT), para o ano de 2021, bem como outras ações críticas que exigiram
atuação desta Unidade de Auditoria Interna Governamental (AUD/COUN).

A AUD/COUN é a unidade de avaliação e assessoramento da Instituição, com orientação
normativa e supervisão técnica do Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Federal em
sua respectiva área de jurisdição, conforme assevera o art. 15, do Decreto nº 3.591/2000,
tendo como função básica fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como
prestar apoio, no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aos Órgãos
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União,
respeitada a legislação pertinente.

A IN/SFC-CGU nº 03, de 09 de junho de 2017, ao tratar dos propósitos e da abrangência da
auditoria interna governamental, a descreve como uma atividade independente e objetiva de
avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma
organização, que busca auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos a partir da
aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos
processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.

A AUD/COUN da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) possui regulamento
próprio e específico aprovado pela Resolução (Coun) nº 71, de 02 de setembro de 2020, que
define sua missão, responsabilidades, atribuições, composição e estrutura, bem como a
formalização de políticas de seu funcionamento, podendo ser consultado na Internet a partir
do Boletim Oficial da UFMS, disponível em
https://boletimoficial.ufms.br/bse/publicacao?id=410422, e na página da unidade em
https://auditoriainterna.ufms.br/legislacoes/

II. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA AUDITORIA INTERNA

A AUD/COUN da UFMS é uma unidade vinculada e subordinada diretamente ao Conselho
Universitário, conforme Resolução (Coun) nº 8, de 23 de março de 2016, preservando a
independência dos trabalhos desenvolvidos, sujeitando-se 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 Controladoria
Geral da União no MS (CGU/MS).

No exercício de 2021, a equipe de auditoria estava composta pelos servidores abaixo:
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Quadro 1: Composição da força de trabalho da Auditoria Interna/UFMS em 2021

Servidor Cargo/Função
Formação
Acadêmica

Titulação

Andréia Costa Maldonado
Auditora - Chefe
(CD-4) - até julho

Ciências Contábeis Mestre

André Rodrigo Brites de Assunção
Auditor - Chefe

(CD-4) - desde julho
Direito Mestre

Anne Caroline Silveira Auditora Direito Mestre

Marcelo Gonçalves Ortega
Auditor (Colaboração

Técnica – IFMT)
Ciências Contábeis Especialista

Thiago José Ávila Zaher Auditor Direito Especialista

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira Administradora Administração Doutora

Augusta Mont´Serrat D. C. Ribeiro
Assistente em
Administração

Ciências Contábeis Especialista

Priscila Bianca de Souza Araújo
Assistente em
Administração

Direito Especialista

Fonte: Elaborado pela equipe AUD/UFMS

Em cumprimento aos termos da Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017, e ao
Regulamento da Auditoria Interna, a indicação para nomeação do titular da unidade de
Auditoria Interna foi submetida à Controladoria-Geral da União – CGU, pelo dirigente máximo
da entidade, após aprovação pelo Conselho Universitário.

Em conjunto com os auditores que atuam nos trabalhos, o Auditor-Chefe também é
responsável pelas auditorias realizadas, cabendo-lhe orientar e coordenar os trabalhos, e
assinar, ao final, os relatórios juntamente com os auditores.

Quanto às ferramentas e sistemas utilizados para o monitoramento e acompanhamento das
recomendações, são utilizadas planilhas de acompanhamento, processos eletrônicos iniciados
com finalidade específica (solicitações de auditoria, relatórios de auditoria, notas de auditoria,
papéis de trabalhos da auditoria), bem como o sistema e-Aud.

III. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
AUDITORIAS

Em atendimento ao inciso III do art. 11 da Instrução Normativa SFC nº 5, de 27 de agosto de
2021, que tem o fito de descrever os fatos relevantes que impactaram a organização e a
realização das auditorias da AUD/COUN, ressaltamos que a estrutura atual de recursos
humanos sofreu alguns impactos, devido ao fato de que dois auditores passaram a
desenvolver suas atribuições em outras unidades, sendo uma Auditora designada como
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - Progep/RTR (Portaria nº 648-RTR/UFMS, de 15 de julho de
2021) e outro Auditor designado para atuar como Corregedor (Portaria nº 462, de 31 de
março de 2020).
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Cabendo ressaltar que um Auditor que estava designado como Diretor de Pagamentos e
Registro de Pessoal retornou à esta unidade como Auditor-Chefe. E que, um Auditor que
estava em apoio técnico foi exonerado a pedido em abril de 2021 (Portaria nº 598, de 31 de
março de 2021) e uma administradora pediu aposentadoria em dezembro de 2021 (Portaria nº
1.120-RTR/UFMS, de 25 de novembro de 2021).

Em decorrência das medidas de enfrentamento e combate à infecção humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV), houve a necessidade de realização de nossas atribuições por meio
do teletrabalho por vários períodos em 2021, ressaltando 2 servidoras ficaram o ano de 2021
em teletrabalho, enquanto os demais servidores da AUD foram retornando gradualmente ao
trabalho presencial.

Por fim, impactaram positivamente o início das seguintes atividades: cumprimento do
Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), treinamentos on-line e uso de novas
ferramentas, tais como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams.

IV. ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA REALIZADOS PELA UNIDADE DE
AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DA UFMS (AUD)

Conforme estabelece o Art. 2º da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016, de 10
de maio de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no
âmbito do Poder Executivo Federal, destacamos as atividades de consultoria e assessoramento
do conceito abaixo:

III – auditoria interna: atividade independente e objetiva de avaliação e

de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações

de uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objetivos, a

partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para

avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de

controles internos, de integridade e de governança. As auditorias internas

no âmbito da Administração Pública se constituem na terceira linha ou

camada de defesa das organizações, uma vez que são responsáveis por

proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da

gestão (primeira linha ou camada de defesa, executada por todos os níveis

de gestão dentro da organização) e da supervisão dos controles internos

(segunda linha ou camada de defesa, executada por instâncias específicas,

como comitês de risco e controles internos). Compete às auditorias

internas oferecer avaliações e assessoramento às organizações públicas,

destinadas ao aprimoramento dos controles internos, de forma que

controles mais eficientes e eficazes mitiguem os principais riscos de que

os órgãos e entidades não alcancem seus objetivos;

Já a Instrução Normativa CGU nº 03/2017, de 09 de junho de 2017, assim discorre sobre os
serviços de consultoria, prestados pela auditoria interna:

5



18. Por natureza, os serviços de consultoria representam atividades de

assessoria e aconselhamento, realizados a partir da solicitação específica

dos gestores públicos. Os serviços de consultoria devem abordar assuntos

estratégicos da gestão, como os processos de governança, de

gerenciamento de riscos e de controles internos e ser condizentes com os

valores, as estratégias e os objetivos da Unidade Auditada. Ao prestar

serviços de consultoria, a UAIG não deve assumir qualquer

responsabilidade que seja da Administração.

Dentre as auditorias realizadas, previstas no PAINT/2021, e das competências da unidade
previstas no regulamento da Auditoria Interna, aprovado pela Resolução COUN nº 71, de 02
de dezembro de 2020, merece destaque, como assessoramento, o acompanhamento das
recomendações e determinações dos órgãos de controle, e a atuação da AUD como unidade
interlocutora das informações apresentadas a estes órgãos, avaliando as respostas, do ponto
de vista técnico, orientando quanto às providências a serem adotadas em atendimento às
recomendações ou determinações, e participando de reuniões de busca de soluções
decorrentes da conclusão dos trabalhos realizados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e
diligências do Tribunal de Contas da União (TCU).

Da mesma forma, a AUD prestou orientações acerca da jurisprudência e decisões do TCU,
mediante consultas, formalizadas ou não, apoio técnico a reuniões internas e externas,
propondo a adoção de medidas corretivas ou preventivas, e de modo a evitar futuras
penalidades aos gestores ou máculas nas contas da Universidade, além da participação em
reuniões dos conselhos superiores, comitês, comissões e grupos de trabalho com a finalidade
de prestar apoio técnico sobre a adequação e a efetividade dos controles internos
administrativos, gestão de riscos e demais assuntos afetos a sua competência.

A AUD também confere ampla divulgação às unidades da UFMS acerca das atualizações
normativas e assuntos de interesse institucional publicados no Diário Oficial da União e nos
informativos de jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU.

Incluem-se nos trabalhos de consultoria, também, a apreciação e manifestação de minutas de
normativos internos, em assuntos que contribuem para a melhoria dos processos de
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos das Unidades, mantendo-se
atenta à existência de pontos significativos que devam ser considerados e comunicados à alta
administração e aos Conselhos Superiores, se houver.

O Quadro 02 apresenta as principais ações desenvolvidas, que tiveram como foco o apoio
técnico às mudanças normativas, orientação, conscientização, e segurança jurídica ao
desempenho dos gestores:
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Quadro 2: Apoio técnico por meio de assessoria e consultoria

Mês Assunto Ação

Janeiro

Museu de Arqueologia do Pantanal
Acompanhamento e orientações de adequação do Plano de
Ação apresentado pelo CPAN

Mapeamento de Riscos
Assessoramento e orientação no mapeamento dos
macroprocessos das unidades

Transformação Digital - TCU
Acompanhamento da Auditoria nos indicadores da gestão -
TCU

Fevereiro Validade de Cronotacógrafos
Acompanhamento da notificação de decisão - Processo nº:
52625.001153/2020-82 ,
Auto(s) de Infração: - 2659708

Março

Alteração da Instrução Normativa 21 Estudo sobre o assunto e análise da minuta

Plano Estratégico Institucional Estudo sobre o assunto e análise da minuta

Conselho de Usuários Orientações sobre a implantação do Conselho de Usuários

Abril
Minuta sobre normativa de adicional de
insalubridade, periculosidade, raio-x, ionizante

Estudo sobre o assunto e análise da minuta

Maio

Plano de Governança de Bolsas Estudo sobre o assunto e análise da minuta

Rol de Responsáveis Estudo sobre o assunto e análise da minuta
Perfil Integrado de Governança Organizacional
e Gestão Públicas - iGG 2021

Acompanhamento e orientação das Unidades nas respostas da
auto-avaliação

Junho
Política de Privacidade e Proteção de Dados Estudo sobre o assunto e análise da minuta

Teletrabalho Estudo sobre caso e elaboração de minuta preliminar

Setembro

Consulta sobre solicitação de teletrabalho Estudo sobre o caso e emissão do Parecer 02/21

Consulta sobre recebimento de royalties Estudo sobre o caso e emissão do Parecer 03/21
Acórdão nº 5968/2021 TCU - exigibilidade de
débito ao erário

Estudo sobre o caso e emissão do Parecer 04/21

Outubro

Consulta sobre acumulação de cargos Estudo sobre o caso e emissão do Parecer 05/21

Consulta sobre Estágio Probatório Estudo sobre o caso e emissão do Parecer 06/21
Consulta sobre possibilidade de dispensa de
certificação digital

Estudo sobre o caso e emissão do Parecer 07/21

Consulta sobre flexibilização de jornada de
trabalho

Estudo sobre o caso e emissão do Parecer 08/21

Minuta Teletrabalho Estudo sobre o assunto e análise da minuta

Dezembro

Eventual impedimento de servidores lotados na
Progep durante os trâmites de
concurso público

Estudo sobre o caso e emissão do Parecer 09/21

Instrução Normativa sobre Perícias Médicas Estudo sobre o assunto e análise da minuta

2021 Apoio técnico aos Comitês de Governança Participação em todas as reuniões do Comitê de Governança
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Institucional; Comitê de Gestão da Integridade, Riscos e
Controles Internos; e convite para participação esporádica nos
demais Comitês e Comissões de Assessoramento.
Assessoramento aos Comitês no aprimoramento dos controles
internos, de forma que controles mais eficientes e eficazes
mitiguem os principais riscos de que a UFMS não alcance
seus objetivos.

Normas de Boletim Oficial Sugestão de correções no texto

Fonte: Elaborado pela equipe AUD/UFMS

V. POSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT E SEM
PREVISÃO

As ações não realizadas ou não concluídas no exercício foram prejudicadas devido à execução
de outros trabalhos, de maior relevância e risco, a pedido da Administração Superior ou
prejudicadas em razão da emergência internacional em saúde pública em decorrência da
Covid-19.

As ações planejadas no PAINT/2021, que não puderam ser realizadas foram novamente
avaliadas quanto aos critérios de riscos, relevância e oportunidade, e caso consideradas
relevantes foram  inseridas no Plano Anual da Auditoria Interna de 2022.

O Quadro a seguir detalha as ações planejadas, com a respectiva situação (realizadas, não
realizadas ou em execução) referentes ao PAINT/ 2021.

Quadro 03: Situação das Ações  Planejadas no PAINT/2021
Gestão Administrativa

Ação Situação Ações realizadas

Relatório anual de Auditoria

Interna – RAINT
Finalizada

Documento enviado à CGU em abril de 2021, em atendimento ao prazo

estabelecido pela IN nº 09/2018.

Plano Anual de Auditoria

Interna- PAINT
Finalizada

Documento enviado à CGU através do E-aud, em atendimento ao prazo

estabelecido pela IN nº 09/2018.

Relatório de Gestão 2020 Finalizada
Documento elaborado e submetido ao TCU, via sistema E-Contas, no prazo final

estabelecido pelo TCU.

Comissão de Inventário Finalizada
Ação não realizada em toda UFMS, em razão da emergência internacional em

saúde pública, decorrente da Covid-19.

Elaboração de relatório

mensal de ocorrência
Finalizada

O relatório é mensalmente elaborado e enviado à Progep no prazo

estabelecido.

Monitoramento

Acompanhamento das

recomendações e

solicitações da

Controladoria Geral da

União – CGU e registro do

sistema E-aud

Finalizada

As recomendações foram acompanhadas por meio de solicitação de

informações e de providências aos setores responsáveis, com posterior registro

no sistema Monitor.

8



Acompanhamento das

determinações e

solicitações do Tribunal de

Contas da União –TCU

Finalizada

Todas as diligências e decisões do TCU são encaminhadas aos setores

competentes por meio da formalização de processo próprio de

acompanhamento dos prazos e avaliação do teor da resposta. A Auditoria

Interna elabora e protocoliza os ofícios externos diretamente no sistema e-TCU,

acerca das providências informadas pelos gestores.

Monitoramento e

contabilização de benefícios

das recomendações

emitidas pela Auditoria

Interna

Finalizada

Implementação de planilha de acompanhamento das recomendações e

contabilização de benefícios de todas as recomendações emitidas nos relatórios

de auditoria e notas de auditoria a partir de 2017, bem como as ações de

assessoramento.

Acompanhamento do

atendimento das diligências

do TCU por meio do sistema

E-pessoal

Finalizada

A Auditoria Interna realiza avaliação preliminar dos indícios recebidos via

sistema e-Pessoal para eliminar falsos positivos, e formaliza processo próprio

para que a Progep realize as apurações posteriores, com encaminhamento

posterior das providências adotadas para resposta no sistema pela Auditoria

Interna.

Acompanhamento das

diligências da CGU por meio

do sistema trilhas de

auditoria de pessoal

Finalizada
A Auditoria Interna acompanhou as providências adotadas pela Progep por

meio da interlocução entre UFMS e CGU.

Acompanhamento das

apurações de indícios de

irregularidades alertadas

por e-mail pelo Sistema

Alice e pelo Sistema ODP

(CGU)

Finalizada
A Auditoria Interna acompanhou as providências adotadas pela Proadi, e

monitora os prazos estabelecidos.

Avaliação e Fiscalização

Ação Situação Ações realizadas

Avaliação da gestão

acadêmica referente aos

indicadores de sucesso da

Graduação

Finalizada
Elaboração de Relatório. RA 04 – Avaliação dos Indicadores de Sucesso na

Graduação

Avaliação das ações em

razão da pandemia de

COVID-19

Finalizada
Elaboração de Relatório. RA 03 – Auditoria das contratações realizadas por

dispensa de licitação (Lei nº 13.393/20)

Levantamento de

oportunidades de melhoria

da Governança da UFMS

(TCU - Ciclo 2021)

Finalizada
Elaboração de Relatório. RA 01 e 02 – Avaliação da Governança da UFMS -

Governança Organizacional e Operações

Avaliação do Mapeamento

de Riscos das Unidades
Finalizada

Elaboração de Relatório. RA 05 - Acompanhamento da Gestão de Riscos da

UFMS

Avaliação dos controles da

Gestão dos recursos da

extensão e das bolsas

concedidas

Não realizada
Ação não realizada devido a execução de outros trabalhos de maior interesse

da gestão

Avaliação dos controles da

Gestão dos PPGs e das

bolsas concedidas

Não realizada
Ação não realizada devido a execução de outros trabalhos de maior interesse

da gestão

Avaliação das ações do

Plano de Ação da Proaes

sobre pagamentos de

Não realizada Ação não realizada devido a trabalho semelhante executado pela CGU/MS
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auxílios estudantis do

PNAES

Avaliação dos Indícios de

irregularidade em folha de

pagamento - Sistema

E-PESSOAL (TCU)

Não realizada
Ação não realizada devido ao impedimento do Auditor-Chefe por ter sido

Diretor de Pagamento e Registro de Pessoal

Assessoramento

Ação Situação Ações realizadas

Orientação / Consultoria Finalizada
Os serviços de assessoramento e consultoria prestados pela Auditoria Interna

constam no Capítulo IV.

Apoio Técnico a Comissões Finalizada

Participação em todas as reuniões do Comitê de Governança Institucional;

Comitê de Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos; e convite para

participação esporádica nos demais Comitês e Comissões de Assessoramento.

Publicações no Diário Oficial

e Boletim Oficial da UFMS
Finalizada

Diariamente a Auditoria Interna avalia os atos publicados no Boletim Oficial da

UFMS quanto ao teor normativo, forma, prazos e incorreções.

Leitura e estudo de

normativos legais

selecionados e Ementário

de Gestão Pública

Finalizada

Diariamente a Auditoria Interna faz a leitura do Diário Oficial da União e

acompanha as publicações dos informativos do Tribunal de Contas da União

para divulgar aos gestores e setores responsáveis os assuntos de interesse

institucional.

Interlocução entre a UFMS e

os órgãos de controle
Finalizada

Todas as demandas recebidas pelos órgãos de controles passam pelo controle

da Auditoria Interna para acompanhar os prazos e respostas dos gestores, e

posterior elaboração de ofício externo e protocolo das respostas.

Capacitação e treinamentos

de servidores da UFMS
Finalizada

A Auditoria Interna divulga e promove a participação de servidores em eventos,

treinamentos e palestras promovidas pelos órgãos de controle.

Contratação Temporária

Realizada

sem previsão

no PAINT

Elaboração da Nota de Auditoria 01

Fortalecimento da Auditoria Interna Governamental

Ação Situação Ações realizadas

Capacitação e treinamentos

da equipe da auditoria

interna

Finalizada As ações de capacitação da equipe de auditoria constam no Capítulo IX.

Executar as ações previstas

no Programa de Gestão de

Melhoria da Qualidade da

Auditoria Interna.

Finalizada As ações elencadas no PGMQ constam no Capítulo X.

Fonte: Elaborado pela equipe AUD/UFMS

VI. QUADRO DEMONSTRATIVO DA ALOCAÇÃO EFETIVA DA FORÇA DE TRABALHO DURANTE A
VIGÊNCIA DO PAINT

Com base no inciso I, do art. 11 da Instrução Normativa nº 05 de 27 de agosto de 2021,
apresentamos o quadro da alocação efetiva da força de trabalho, referente a vigência do
PAINT 2021.
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Alocação da Força de Trabalho

Atividade

HH

Previsto

HH

Realizado

Serviços de Auditoria 2940 3000

Capacitação dos Auditores 200 706

Monitoramento de Recomendações 3000 3200

Gestão e Melhoria da Qualidade 400 300

Gestão Interna da UAIG 1000 1100

Reserva Técnica 1500 1600

Outros 200 150

Total 9240 10056

Fonte: Elaborado pela equipe AUD/UFMS

VII. QUADRO DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS
DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO
EXERCÍCIO

De acordo com a Instrução Normativa CGU nº 04/2018, considera-se benefício como impacto
positivo na gestão pública a partir da implementação de orientações e/ou recomendações da
Auditoria Interna Governamental. O benefício resulta do trabalho conjunto da Auditoria
Interna e da gestão, e podem ser classificados como financeiro e não financeiro.

Para a metodologia de contabilização foram contabilizados os benefícios efetivos, ou seja,
aqueles decorrentes do atendimento comprovado à orientação e/ou recomendação das UAIG,
com real impacto na gestão pública.

Desta feita, mesmo durante o processo de auditoria, quando ocorrem interlocuções com os
gestores, podem ocorrer impactos positivos e estruturantes, ainda antes da finalização do
relatório.
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Quadro 05: Benefícios registrados pela Auditoria Interna em decorrência dos trabalhos realizados

DOCUMENTO DA

AUDITORIA BENEFÍCIO CLASSE DETALHAMENTO

Relatório nº 01

Benefício não

financeiro

Dimensão: Missão, Visão e/ou Resultado

Repercussão: Estratégica

Aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos

Aperfeiçoamento da transparência

Aperfeiçoamento do controle social

Aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de

implementação de controles internos

Relatório nº 02

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Transversal

Aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos

Aperfeiçoamento da transparência

Aperfeiçoamento do controle social

Aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de

implementação de controles internos

Relatório nº 03

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Aperfeiçoamento da transparência

Relatório nº 04

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Aperfeiçoamento da transparência

Aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de

implementação de controles internos

Relatório nº 05

Benefício não

financeiro

Dimensão: Missão, Visão e/ou Resultado

Repercussão: Transversal

Aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de

implementação de controles internos
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Nota de Auditoria nº 01

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Despachos Orientativos

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Transversal

Melhores serviços prestados à população

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Parecer nº 02

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Parecer nº 03

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Parecer nº 04

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Parecer nº 05

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Parecer nº 06

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Parecer nº 07

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Parecer nº 08

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Melhores serviços prestados à população

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos
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Parecer nº 09

Benefício não

financeiro

Dimensão: Pessoas, Infraestrutura e/ou

Processos Internos

Repercussão: Tático/Operacional

Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos

programas/processos

Apoio técnico aos

Comitês de Governança

Benefício não

financeiro

Dimensão: Missão, Visão e/ou Resultado

Repercussão: Estratégica

Aperfeiçoamento da transparência

Aperfeiçoamento do controle social

Aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de

implementação de controles internos

Processo nº

23104.015975/2021-11 -

E-pessoal Benefício financeiro

Gastos indevidos evitados Suspensão de pagamento continuado indevido

Processo nº

23104.000763/2019-14 -

E-pessoal Benefício financeiro

Gastos indevidos evitados Suspensão de pagamento continuado indevido

Fonte: Elaborado pela equipe AUD/UFMS

Quadro 06: Benefícios resumidos

Benefícios Financeiros aferidos no período

Categoria do Benefício R$

Gastos Indevidos Evitados R$ 54.204,94

Valores Recuperados ---

Total R$ 54.204,94
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Benefícios Não-financeiros aferidos no período

Dimensão do Benefício Quantidade

Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Transversal 2

Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Repercussão Estratégica 2

Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional

Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Transversal 1

Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Estratégica

Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão

Tático/Operacional 12

Total 17

Fonte: Elaborado pela equipe AUD/UFMS

A metodologia utilizada pela AUD para a contabilização dos benefícios está disposta na Instrução Normativa CGU nº 10, de 28 de abril de 2020.
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VIII. NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE
RISCO E DE CONTROLES INTERNOS

Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios devem, por força constitucional, implantar, manter,
monitorar e revisar controles internos institucionais, tendo por base a identificação, a
avaliação e o gerenciamento de riscos que possam impactar a consecução dos objetivos
estabelecidos pelo Poder Público.

O fortalecimento dos controles internos da Universidade vem aumentando gradativamente ao
longo dos anos, decorrente de vários processos internos, inclusive por meio das
recomendações emitidas pela Auditoria Interna. O nível de aprendizado organizacional, diante
dos preceitos da transparência, responsabilidade social, responsabilização do agente público e
ética administrativa tem sido evidenciado, sobretudo no decorrer dos mais recentes
exercícios.

A avaliação da governança institucional da UFMS, e o acompanhamento dos levantamentos do
TCU sobre o assunto, bem como nas áreas de integridade e riscos à corrupção, reforçaram a
importância de amadurecer os mecanismos de governança implantados na Universidade, e
culminaram na publicação da Resolução CD nº 122, de 25 de fevereiro de 2021, que dispõe
sobre o Plano de Governança Institucional no âmbito da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, com o objetivo de normatizar, orientar, disciplinar e implementar ações
nos eixos estratégicos de 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.

Para tanto, foram constituídos 07 Comitês Permanentes em diversas áreas da gestão, que se
reúnem periodicamente para tratar dos assuntos relativos às respectivas áreas, e vinculados
ao Comitê de Governança Institucional (CGI).

Ainda, pela Resolução 122, foi criada a Diretoria de Governança Institucional (Digov) que será
responsável pelo apoio operacional para as atividades relacionadas ao funcionamento do CGI,
Comitês Permanentes e Comissões de Assessoramento da UFMS.

Ressalta-se que foram publicadas a Resolução COUN nº 134/2021, que instituiu a Política de
Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, o Programa de Integridade e a Política de
Prevenção e do Combate à Fraude e Corrupção tem por objetivo estabelecer os princípios,
diretrizes, responsabilidades e competências para a implantação da gestão de integridade,
riscos e controles internos, com o propósito de fomentar a credibilidade institucional,
garantindo segurança na consecução da sua missão, da continuidade e sustentabilidade dos
serviços prestados à sociedade e a Resolução CD nº 206/2021, que aprovou o Plano de
Integridade, estabelecendo medidas de tratamento de riscos à integridade no âmbito da
UFMS.
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Com relação ao Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública, realizado pelo
Tribunal de Contas da União (TCU) no ano de 2021 a UFMS apresentou o seguinte resultado
geral:

Figura. Resultado geral da autoavaliação da organização em relação a seu contexto
Fonte: Relatório individual da autoavaliação – ciclo 2021

Os resultados individuais dos levantamentos estão disponíveis em:
https://www.tcu.gov.br/igg2021/iGG2021_Devolutivas.htm

Em relação à figura nota-se que a UFMS encontra-se no estágio aprimorado, o que
equivale estar na faixa de classificação de 70 a 100% de implementação das melhorias,
demonstrando o comprometimento e o nível crescente de maturidade nas ações
empreendidas em prol da governança e gestão da instituição.

Importante salientar que, mesmo com uma posição de destaque, a UFMS vem
aperfeiçoando os mecanismos de governança. A AUD/COUN no ano de 2021 elaborou os
seguintes relatórios referentes ao tema:

1. Relatório de Auditoria 01/2021 - Avaliação da Governança da UFMS -
Governança Organizacional; e

2. Relatório de Auditoria 02/2021 - Avaliação da Governança da UFMS -
Operações.

Especificamente sobre a gestão de riscos foi elaborado Relatório de Auditoria 05/2021-
Acompanhamento da Gestão de Riscos da UFMS que buscou abordar os principais pontos
referentes ao tema.
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Quanto à avaliação dos controles internos, é importante salientar que todas auditorias
realizadas possuem como escopo, entre outros, a avaliação da gestão do processo ou tema
auditado quanto aos controles internos adotados, recomendando-se correções pontuais ou a
implantação de práticas voltadas à mitigação de riscos, e à melhoria da eficiência e eficácia no
cumprimento dos objetivos institucionais.

Diante dos trabalhos realizados, e com a adoção das recomendações emitidas, será
possível aperfeiçoar o nível de maturidade de governança, gerenciamento de risco e de
controles internos.

Ainda, com relação às medidas adotadas para o aperfeiçoamento da gestão, a UFMS
participa, desde 2018, da Jornada de Excelência, que é um movimento para melhorar a gestão
das organizações. A jornada avalia a instituição pelo Modelo de Excelência de Gestão (MEG),
certificado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), em oito fundamentos básicos:
pensamento sistêmico, compromisso com as partes interessadas, aprendizado organizacional
e inovação, adaptabilidade, liderança e transformação, desenvolvimento sustentável,
orientação por processos e geração de valor.

O processo para certificação foi realizado em quatro etapas. Na primeira etapa,
Escolha da Jornada, a UFMS confirmou a escolha do nível do Modelo de Excelência que
desejava usar como guia, com base em entrevistas do coordenador do MS Competitivo,
apoiado pelo Instrutor Líder da Jornada com a equipe representante da instituição. Foram
relacionadas e apresentadas as principais estratégias, certificações e processos de gestão,
como sistema de reuniões, avaliação da equipe, reconhecimento e sistema de indicadores.

Na segunda etapa, Diagnóstico Participativo, foi realizado um workshop utilizando o
guia escolhido e apoiado pela Metodologia MEGplan© – planejamento para mapear o perfil
da organização e listar indicadores existentes e recomendados, e lacunas na gestão, com
participação dos grupos formados por gestores.

Na terceira etapa, Plano de Melhoria da Gestão, foi realizado um workshop para
construir planos de ação enxutos, a fim de tratar as principais lacunas diagnosticadas e,
posteriormente, outro workshop participativo foi desenvolvido, mas para avaliar a
implementação desses planos.

A última etapa foi a Certificação, por meio de auditoria, com auditor externo, com o
intuito de verificar a qualidade do diagnóstico, dos planos de melhoria da gestão e de sua
execução por meio de entrevistas e checagem de documentos, seguindo o protocolo de
auditoria do MS Competitivo para Jornadas de Excelência. Em 18 de junho de 2020, a UFMS
recebeu a Certificação de Excelência em gestão e governança pública, com 500 pontos, e
recebeu prêmio de destaque durante a Jornada da Excelência do Movimento MS Competitivo,
sendo a primeira instituição de ensino público a ser certificada nesta categoria.

E em 2021, a UFMS iniciou a nova Jornada de Excelência em busca do nível ainda mais
avançado de maturidade na gestão, o de instituição em “Avanço para a Excelência”, que
corresponde a 750 pontos, estando atualmente na terceira etapa, que é a construção dos
Planos de Melhoria da Gestão e a etapa seguinte é a Certificação, cuja a conclusão está
prevista para o ano de 2022.
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IX. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS

Os servidores da AUD, participaram durante o exercício de 2021, de 31 atividades de
capacitação e desenvolvimento, com relação direta ao exercício dos trabalhos de auditoria da
unidade.

Destaca-se que o cenário de pandemia enfrentado no ano de 2021 favoreceu treinamentos
on-line, os quais foram ofertados em grande número, tanto pelos órgãos de controle, quanto
pelas organizações ligadas à Auditoria e Controle ou pelas próprias IFES. Dessa forma, a carga
horária planejada para a capacitação, foi em muito superada, o que não configura erro de
dimensionamento, mas tão somente aproveitamento da oportunidade de capacitação, em
meio à situação imposta pela pandemia de Covid-19.  Conforme apresentado no Quadro 07:

Quadro 07: Ações de Capacitação Realizadas

Nº Curso/Ação de Capacitação Data

Carga

horária

em horas

Servidores participantes

1
Curso de Formação em EaD: Fundamentos e

Práticas na educação à distância

01 de fevereiro a

01 de abril
60 Anne Caroline Silveira

2
Curso de formação em TICS: estratégias para o

ensino remoto emergencial

01 de fevereiro a

01 de abril
60

Anne Caroline Silveira

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

3
Framework de Competências de Auditoria

Interna
05 de fevereiro 1 Lenice Carrilho De Oliveira Moreira

4 Conectados com o Controle 29 e 30 de março 4 Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

5 Atividade Correcional - Visão Geral
14 de abril a 15

de maio
25 Thiago José Avila Zaher

6
Impactos na Auditoria Interna com a Nova Lei

de Licitações
15 de abril 2

Anne Caroline Silveira

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

7 Controle Social
19 de abril a 09

de maio
20 Thiago José Avila Zaher

8
Seminário Internacional de Enfrentamento à

Corrupção
27 de abril 9 Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

9
Curso on-line sobre Planejamento Individual de

Auditoria Baseado em Riscos
03 a 06 maio 16 Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

10
Elaboração de Relatórios de

Auditoria

04 de maio a 03

de junho
24 Thiago José Avila Zaher

11 Curso: Ética, Universidade e Sociedade
05 de maio a 9

de junho
30 Andréia Costa Maldonado

12
Curso on-line de Gestão de Riscos e Controles

Internos
11 a 14 de maio 16

Andréia Costa Maldonado

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

13
Política de Revalidação e Reconhecimento de

Diplomas Estrangeiros
11 de maio 4 Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

14
Controles Institucional e Social dos Gastos

Públicos

10 de junho a 10

de julho
30 Thiago José Avila Zaher

15
Cidadania Fiscal: Uma Receita para o

Brasil

25 de junho a 15

de julho
20 Thiago José Avila Zaher

16
53° FONAITec - Fórum de Capacitação

Técnica das UAIGs

28 de junho a 02

de julho
20 Andréia Costa Maldonado
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17 Técnicas de Auditoria Interna Governamental
22 de julho a 21

de agosto
24

André Rodrigo Brites de Assunção

Priscila Bianca de Souza Araújo

18
Referencial Técnico da Auditoria Interna

Governamental
26 a 29 de julho 20 Anne Caroline Silveira

17

I Ciclo de Palestras sobre Gestão de Riscos do

Fórum Nacional de Pró - Reitores de

Planejamento e

Administração

27 a 29 de julho 9
Anne Caroline Silveira

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

20

Lançamento da Marca de Participante do

Programa Nacional de Prevenção à

Corrupção

2 de agosto 2 Anne Caroline Silveira

21
Encontro Regional dos Profissionais de

Administração do Centro-Oeste 11 de agosto
8 Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

22
Elaboração de Relatórios de

Auditoria

18 de agosto a

17 de outubro
24 Priscila Bianca de Souza Araújo

23 Contabilização de Benefícios
09 de setembro a

19 de setembro
10 Priscila Bianca de Souza Araújo

24
Ciclo de Debates sobre o Processo

Orçamentário das IFES Vinculadas ao MEC,

21 a 22 de

outubro
6

André Rodrigo Brites de Assunção

Anne Caroline Silveira

Priscila Bianca de Souza Araújo

25
Planejamento Individual de Auditoria Baseado

em Risco

25 a 28 de

outubro
14 Priscila Bianca de Souza Araújo

26
VIII Encontro Brasileiro de Administração

Pública (EBAP),

3 a 5 de

novembro
24 Anne Caroline Silveira

27
Prática para Implementação da Gestão de

Riscos nas IFE's

03, 17 e 24 de

novembro
20 Priscila Bianca de Souza Araújo

28

V Fórum Nacional de Controle - Educação

pós-pandemia: Desafios e Oportunidades -

YouTube

4 a 5 de

novembro
11 Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

29
54° FONAITec -

Fórum de Capacitação Técnica das UAIGs

08 a 12

novembro
20 André Rodrigo Brites de Assunção

30
1° Congresso Internacional de Controle Interno

e Auditoria

09 e 10 de

novembro
6

Anne Caroline Silveira

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira

Priscila Bianca de Souza Araújo

31 Curso de Governança Pública
22 a 25 de

novembro
16

André Rodrigo Brites de Assunção

Anne Caroline Silveira

Fonte: Elaborado pela equipe AUD/UFMS

Dessa forma, percebe-se no Quadro 07, que toda a equipe de auditoria cumpriu o
estabelecido no art. 5º, inciso III, da Instrução Normativa nº 9, de 9 de outubro de 2018, que
estabelece a previsão mínima de 40 horas de capacitação para cada auditor interno.

Quadro 08: Carga horária total de capacitação por servidor

Servidor Carga horária total

André Rodrigo Brites de Assunção 66

Andréia Costa Maldonado 66

Anne Caroline Silveira 205

Lenice Carrilho de Oliveira Moreira 146

Priscila Bianca de Souza Araújo 104
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Thiago José Ávila Zaher 119

Total 706

Cumpre ressaltar que, em todas as ações de capacitação desenvolvidas no exercício de 2021,
não houve despesa com inscrições ou material. Apesar de haver previsão de despesas com
capacitação no valor de R$33.750,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais), conforme
aprovado no PAINT 2021, a Unidade não utilizou o valor planejado, tendo em vista a pandemia
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19).

X. PROGRAMA DE GESTÃO DE MELHORIA DE QUALIDADE – PGMQ

Com base nos requisitos estabelecidos no Referencial Técnico da Atividade de Auditoria
Interna Governamental (IN SFC nº 3/2017), no Manual de Orientações Técnicas da Atividade
de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (IN 08/2017 – CGU), na
Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria
Interna Governamental do Poder Executivo Federal (IN 04/2018 da CGU), na Portaria nº 777,
de 18 de fevereiro de 2019, nos preceitos legais aplicáveis e nas boas práticas nacionais e
internacionais relativas ao tema, foi instituído o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade
da Atividade de Auditoria Interna da UFMS (PGMQ).

O PGMQ da AUD foi aprovado por meio da Resolução COUN nº 166, de 4 de dezembro de
2019, tendo ocorrido a análise consolidada dos resultados no Anexo II do RAINT 2020 e como
sua revisão foi prevista para cada 2 anos, esta ocorrerá em 2022.

Todavia podemos elencar as seguintes melhorias de qualidade que ocorreram no ano 2021:

1. Revisão do Regulamento nos termos das legislações vigentes;

2. Efetivação  da reunião de buscas e soluções;
3. Implantação monitoramento periódico das recomendações;
4. Readequação dos mapeamentos dos macroprocessos da AUD/COUN;
5. Uso racional dos materiais; e
6. Avaliação dos Relatórios de Auditoria pela Unidade Auditada.

Cabe ressaltar que todas as ações elencadas no PGMQ foram implementadas, com exceção da
ação de avaliação externa do desempenho da AUD/COUN e a autoavaliação de capacidade de
Auditoria Interna com base na metodologia Internal Audit Capability Model (IA-CM), do
Instituto dos Auditores Internos (IIA), que serão implementadas no exercício de 2022.
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XI. DISPOSIÇÕES FINAIS

A atuação da AUD possui caráter preventivo, de acompanhamento e consultoria, com a
finalidade de verificação do cumprimento da legislação, da missão institucional, dos princípios
que norteiam os atos da Administração, e no intuito de evitar possíveis penalidades por parte
dos órgãos de controle.

Importante ressaltar o papel que a AUD exerce no fortalecimento da governança e dos
controles internos por meio do assessoramento e orientação à Alta Administração, bem como
em todas as esferas administrativas. Constatou-se que, após a atuação da AUD, os gestores
passaram a ter mais cautela na tomada de decisões, buscando orientações, pautando os seus
atos na legalidade e de acordo com a jurisprudência da Corte de Contas, refletindo dessa
forma, o papel preventivo dos trabalhos da auditoria, além do aumento da percepção de
confiança dos gestores nas atividades de consultoria.

A Auditoria Interna Governamental da UFMS tem se mostrado, também, relevante unidade de
apoio às atividades correcionais e de mapeamento de riscos da UFMS, pois realiza
frequentemente fiscalização na área de pessoal, sobretudo na avaliação do cumprimento dos
deveres funcionais e de eventuais impedimentos funcionais praticados pelos servidores,
cobrando as apurações disciplinares pertinentes, o fortalecimento dos controles da gestão de
pessoas, e eventuais ressarcimentos por recebimentos indevidos em folha de pagamento.

Especialmente em 2021 a atuação da AUD contribuindo na elaboração e revisão de normas e
instrumentos de gestão no enfrentamento à emergência internacional em saúde pública
decorrente da Covid-19 evidenciou-se essencial para a manutenção, mesmo que de maneira
remota, das atividades acadêmicas e administrativas, proporcionando o menor prejuízo
possível.

Outrossim, este momento de crise oportunizou de maneira ainda mais clara a importância da
atuação da AUD para o fortalecimento da gestão, seja na melhoria dos controles internos, da
governança, da gestão de riscos, mas sobretudo na superação de crises.

É o relatório.

Campo Grande - MS, 30 de março de 2022.

André Rodrigo Brites de Assunção
Auditor-Chefe
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