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          1.0 - OBJETIVO 

Analisar a prestação de contas das Unidades Descentralizadas, incluindo desde a formalização do Relatório de 

Gestão, a execução da despesa e o atendimento das recomendações da Auditoria Interna. 

          2.0 - RESPONSABILIDADE 

Auditoria Interna/Unidades Descentralizadas/CONCURA 

          Seq. Atividades Detalhamento Responsável 

1 Ações realizadas em paralelo 

As ações estabelecidas nos sequenciais 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9 e 10 podem ser realizadas 

simultaneamente com a ações estabelecidas 

nos sequenciais de 11, 12, 13 e 14.  

Gabinete de Auditor-Geral 

Equipe de Auditoria, 

Unidades 

Descentralizadas e 

CONCURA 

2 Emitir Ordem de Serviço 

O Auditor-Geral emite a Ordem de Serviço 

(OS) designando a equipe encarregada de 

executar a ação de auditoria. 

Gabinete do Auditor-

Geral 

3 
Encaminhar OS à equipe de 

auditoria 

O Auditor-Geral encaminha a Ordem de 

Serviço ao Coordenador da equipe 

encarregada de executar a ação de auditoria. 

Gabinete do Auditor-

Geral 

4 Revisar a legislação 

O Coordenador da equipe identifica a 

legislação aplicada à ação de auditoria e 

compartilha com os demais membros para 

que seja realizada a sua revisão.  

Equipe de Auditoria 

5 Selecionar processos 

Extrair relatório do Tesouro Gerencial, 

considerando o ponto de corte pré-

estabelecido, de modo a verificar quais 

naturezas de despesa foram mais materiais e 

iniciar a seleção dos processos de pagamento 

a serem analisados por meio do SIAFI e do 

SIPAC. 

Equipe de Auditoria 

6 Ações realizadas em paralelo 

A ação estabelecida no sequencial 7 pode ser 

realizada de forma simultânea com a ações 

estabelecidas nos sequenciais de 8 e 9.  

Equipe de Auditoria e 

Unidades 

Descentralizadas 

7 Revisar os papéis de trabalho 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria revisa e aprimora os checklists 

utilizados no ano anterior.  

Equipe de Auditoria 

8 
Fazer download e/ou solicitar 

processos 

Fazer o download dos processos de 

pagamento selecionados, uma vez que são 

Equipe de Auditoria 
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          eletrônicos, com a exceção daqueles que 

contenham dados sigilosos, cujos documentos 

não são públicos (diárias e passagens, por 

exemplo), os quais necessitam ser solicitados.  

9 Disponibilizar processos 
A(s) Unidade(s) Descentralizadas(s) 

disponibiliza(m) os processos. 

Unidades 

Descentralizadas 

10 Analisar os dados 

A equipe responsável pela ação de auditoria 

dá início à análise das informações e 

processos solicitados. 

Equipe de Auditoria 

11 Elaborar os Relatórios de Gestão 

A(s) Unidade(s) Descentralizada(s) 

elabora(m) seu(s) respectivo(s) Relatório(s) 

de Gestão, por meio da consolidação das 

informações apresentadas pelos 

departamentos dos cursos e com base na 

estrutura e diretrizes estabelecidas no Anexo 

I da Resolução n.° 018/2020-CONSAD. 

Unidades 

Descentralizadas 

12 
Encaminhar os Relatórios de 

Gestão 

A(s) Unidade(s) Descentralizada(s) 

encaminha(m) o(s) processo(s) com seu(s) 

Relatório(s) de Gestão observando o prazo 

definido no art. 9º da Resolução n.° 

018/2020-CONSAD (30 dias após o 

encerramento do correspondente exercício 

financeiro). 

Unidades 

Descentralizadas 

13 
Observar o cumprimento dos 

prazos 

O CONCURA verifica se o prazo 

estabelecido no art. 9º da Resolução n.° 

018/2020-CONSAD foi observado, adotando 

as medidas necessárias caso o prazo tenha 

sido descumprido. 

CONCURA 

14 
Encaminhar os Relatórios de 

Gestão 

O CONCURA encaminha o(s) processos 

eletrônicos com os Relatório(s) de Gestão 

para que a Auditoria Interna proceda com 

sua análise. 

CONCURA 

15 Receber os Relatórios de Gestão 

A Auditoria Interna recebe eletronicamente 

os processos com os Relatórios de Gestão e 

inicia a análise quanto à sua conformidade. 

Equipe de Auditoria 

16 
Solicitar informações ou 

esclarecimentos 

Durante a execução dos trabalhos, a equipe 

responsável pela execução dos trabalhos 

solicita informações ou esclarecimentos. 

Equipe de Auditoria 

17 Apresentar informações ou A(s) Unidade(s) Descentralizadas(s) Unidades 
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          esclarecimentos  apresenta(m) as informações ou os 

esclarecimentos solicitados. 

Descentralizadas 

18 Continuar a análise de dados 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria dá sequência à execução dos 

trabalhos. 

Equipe de Auditoria 

19 

Informar se há necessidade de 

mais informações ou 

esclarecimentos. 

Se houver a necessidade de mais 

informações, voltar para o sequencial 16. 
Equipe de Auditoria 

20 Elaborar Relatório de Auditoria 

Elaborar o Relatório de Auditoria por meio 

da consolidação das informações e 

constatações decorrentes dos trabalhos de 

auditoria. 

Equipe de Auditoria 

21 
Encaminhar Relatório para 

análise 

Encaminhar o Relatório de Auditoria para 

análise do Auditor-Geral. 
Equipe de Auditoria 

22 Analisar Relatório de Auditoria 

O Auditor-Geral analisa o Relatório de 

Auditoria emitido pela equipe responsável 

pela execução da ação de auditoria. 

Gabinete do Auditor-

Geral 

23 
Informar se há necessidade de 

ajustes no Relatório de Auditoria 

O Auditor-Geral informa à equipe executora 

da ação de auditoria caso haja a necessidade 

de ajustes no Relatório de Auditoria. Se não 

houver, avançar para o sequencial 25.  

Gabinete do Auditor-

Geral 

24 Realizar ajustes 

A equipe responsável pela execução da ação 

de auditoria realiza os ajustes e encaminha o 

Relatório de Auditoria para a Secretária 

Administrativa. 

Equipe de Auditoria 

25 Anexar Relatório ao processo 
A Secretária Administrativa insere o 

Relatório de Auditoria no processo. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

26 Solicitar assinaturas 

A Secretária Administrativa solicita a 

assinatura dos auditores que participaram da 

ação e do Auditor-Geral. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

27 Encaminhar processo 

A Secretária Administrativa encaminha o 

processo com o Relatório de Gestão e o 

Relatório de Auditoria para o CONCURA, 

para que as contas sejam apreciadas. 

Secretaria Administrativa 

(AUDIN) 

28 Julgar as contas 

Os conselheiros do CONCURA apreciam as 

contas das Unidades Descentralizadas 

conforme estabelece o art. 17 da Resolução 

n.° 018/2020-CONSAD. 

CONCURA 
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          3.0 - REFERÊNCIAS 

Resolução n.° 018/2020-CONCURA 

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 2º Estão sujeitos ao processo de prestação de contas o(a) Reitor(a) da UFRN e os dirigentes dos Centros 

Acadêmicos e Unidades Acadêmicas Especializadas. 

Art. 3º A prestação de contas dos gestores previstos no art. 2º ocorrerá por meio da elaboração de Relatório de 

Gestão e sua respectiva publicação na rede mundial de computadores (internet) até o dia 31 de março do ano 

subsequente ao qual se refere. 

Parágrafo único. A não publicação dos relatórios de gestão configurará omissão do dever de prestar contas, 

ocorrência prevista no inciso I, do § 3º, do art. 17 desta Resolução, podendo sujeitar os responsáveis à aplicação das 

penalidades previstas na legislação vigente. 

(...) 

Art. 5º Na elaboração dos relatórios de gestão, os Centros Acadêmicos e as Unidades Acadêmicas Especializadas 

devem observar a estrutura e as diretrizes previstas no anexo I e os quadros constantes no anexo II desta Resolução. 

CAPÍTULO II 

DO JULGAMENTO DAS CONTAS 

Art. 6º Serão julgadas pelo CONCURA apenas as contas do(a) Reitor(a) e dos dirigentes dos Centros Acadêmicos e 

Unidades Acadêmicas Especializadas que possuírem Unidade de Administração de Serviços Gerais (UASG) no 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

Art. 7º As unidades gestoras que terão suas contas julgadas deverão formalizar processo eletrônico no Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e encaminhá-lo ao CONCURA observando os prazos 

previstos nos art. 8º e 9º. 

(...) 

Seção I 

Do Trâmite dos Processos de Prestação de Contas 

(...) 

Art. 9º O processo de contas dos demais dirigentes que terão suas contas julgadas devem ser encaminhados ao 

CONCURA no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do correspondente exercício 

financeiro. 

(...) 

Art. 12. O CONCURA encaminhará os relatórios de gestão ao órgão de Auditora Interna, que emitirá Relatório de 

Auditoria no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do processo. 

(...) 

§ 2º Os Relatórios de Auditoria referente às contas dos demais gestores que terão suas contas julgadas contemplarão, 

no mínimo, as análises da conformidade do Relatório de Gestão, da execução da despesa e do atendimento às 

recomendações da Auditoria Interna. 

(...) 

Art. 13. Após a emissão do Relatório de Auditoria, os processos de contas deverão ser devolvidos ao CONCURA para 

pronunciamento nos termos do art. 17 desta Resolução. 



 


