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1 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (Paint), vimos apresentar o 

resultado do trabalho de auditoria realizado nesta unidade, detalhado no Paint 2022, item 3. 

Atividade de Auditoria Interna Governamental, subitem 3.1 Serviços de auditoria, 

especificamente quanto à análise das prestações de contas das unidades gestoras 

descentralizadas, descrito na Ordem de Serviço n.° 002/2022, com o objetivo de emitir 

relatório sobre a formalização dos Relatórios de Gestão, análise da execução dos gastos e do 

atendimento das recomendações da Auditoria Interna para cada unidade gestora 

descentralizada em cumprimento à Resolução n.º 018/2020-CONCURA. 

As ações foram realizadas no âmbito das cinco unidades gestoras da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que possuem Unidade de Administração de 

Serviços Gerais (UASG) no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal (SIAFI). No entanto, este relatório refere-se exclusivamente ao Centro de Ensino 

Superior do Seridó (CERES). 

mailto:auditoria@reitoria.ufrn.br
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2 ESCOPO 

Considerando o que estabelece o § 2º do artigo 12 da Resolução n.º 018/2020-

CONCURA, 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. 

De modo a facilitar a compreensão deste relatório, optou-se por apresentar a análise 

das informações supracitadas em quatro subitens, a seguir especificados:  

 Subitem 1: Conformidade do Relatório de Gestão 2021;  

 Subitem 2: Execução da despesa; 

 Subitem 3: Adequação dos Planos de Ação Trienais dos Cursos de Graduação; e  

 Subitem 4: Atendimento das recomendações da Auditoria Interna pendentes de 

implementação. 

No que diz respeito à profundidade dos exames, foram analisados os aspectos 

evidenciados no Quadro 1. 

Quadro 1: Abrangência dos exames 
Subitem Aspectos Analisados 

Subitem 1 
Conformidade do Relatório de Gestão, cujo conteúdo e diretrizes constam no Anexo I 

da Resolução n.º 018/2020-CONCURA. 

Subitem 2 

Processos de pagamento referentes às Naturezas de Despesa (NDs) de maior 

materialidade1 (339037 Locação de Mão de Obra e 339039 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica). 
Subitem 3 Adequação dos Planos de Ação Trienais dos Cursos de Graduação (PATCGs). 

Subitem 4 
Recomendações de auditoria emitidas no exercício de 2021, além daquelas pendentes 

de atendimento emitidas em exercícios anteriores. 
Fonte: Elaboração própria 

Os procedimentos utilizados para a seleção dos processos de pagamento estão 

descritos no item 3 deste relatório (Desenvolvimento dos Trabalhos), bem como o 

detalhamento dos aspectos analisados. No caso específico do Centro de Ensino Superior do 

Seridó, o valor dos processos de pagamento analisados das Naturezas de Despesa Detalhadas 

(NDDs) foi R$ 98.784,78 (noventa e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e 

oito centavos), o que representa 29,1% dos empenhos liquidados em 2021, que totalizou R$ 

339.668,75 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), evidenciado no Quadro B – Despesas por Grupo e Natureza de Despesa do seu 

Relatório de Gestão 2021 (pag. 48). 

Não foi imposta restrição alguma aos exames realizados pela equipe da Auditoria 

Interna. 

                                                 
1 Média dos cinco Centros Acadêmicos que possuem Unidade Gestora Siafi. As duas Naturezas de Despesa 

(NDs) selecionadas representam 88,1% dos empenhos liquidados entre o período de 01 de janeiro a 30 de 

novembro de 2021 (ponto de corte para seleção dos processos). Enquanto para a ND 339037 (Locação de Mão 

de Obra) foi selecionada a Natureza e Despesa Detalhada (NDD) 33903702 (Limpeza e Conservação), para a 

ND 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), foi selecionada a NDD 33903917 (Manut. e 

Conserv. de Máquinas e Equipamentos). Levou-se em consideração, também, a materialidade para a definição 

das NDDs. 
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3  DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

3.1 Conformidade das Peças do Relatório de Gestão  

O Relatório de Gestão foi recebido por esta unidade de Auditoria Interna no dia 01 

de fevereiro de 2022. No entanto, constatou-se que ele foi disponibilizado para o Conselho de 

Curadores (CONCURA) dentro do prazo estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 018/2020-

CONCURA, qual seja trinta dias após o encerramento do correspondente exercício financeiro. 

Após o recebimento do processo com a prestação de contas, iniciou-se o exame da 

conformidade do Relatório de Gestão do Centro, que se limitou a verificar a existência do 

conteúdo exigido pelos Anexos I e II (Quadros A e B) da Resolução n.º 018/2020-

CONCURA. 

O Quadro A – Despesas por Modalidade de Contratação e o Quadro B – Despesas 

por Grupo e Natureza de Despesa visam demonstrar de forma fidedigna a execução da 

despesa no exercício de 2021. A unidade de Auditoria Interna revisou em 2016 o manual de 

extração das informações do Tesouro Gerencial que devem constar nesses quadros e se 

colocou à disposição para prestar eventuais esclarecimentos quanto ao preenchimento dos 

referidos quadros.   

3.2 Execução dos Gastos 

Conforme já descrito no escopo do relatório, foram analisadas duas Naturezas de 

Despesa (NDs). Para cada ND, foram selecionados cinco processos, com exceção da ND 

339037 “Locação de Mão de obra”, para a qual foram selecionados todos os processos de 

pagamentos relativos às competências de julho e agosto de 2021 do contrato analisado2, 

conforme evidenciado no Quadro 2. 

Quadro 2: Relação dos processos selecionados 

Natureza 

de Despesa 
Processo OB Favorecido Vr. Bruto 

339037 
23077.097582/2021-83 800068 03.159.145/0001-28 21.383,77  

23077.086538/2021-48 800063 03.159.145/0001-28 21.833,01  

339039 

23077.121940/2021-86 800091 00.948.060/0001-30 13.395,00  

23077.059170/2021-45 800054 00.948.060/0001-30 12.245,00  

23077.117684/2021-22 800088 00.948.060/0001-30 11.025,00  

23077.019639/2021-11 800024 00.948.060/0001-30 10.371,00  

23077.029253/2021-18 800036 00.948.060/0001-30 8.532,00 

Total Analisado    98.784,78  

Fonte: Elaboração Tesouro Gerencial 

Para a seleção dos processos de pagamento, foram utilizados diferentes 

procedimentos, descritos nos subitens a seguir. 

                                                 
2 A seleção dos processos de locação de mão de obra é realizada de forma aleatória, uma vez que os valores 

pagos mensalmente tendem a se repetir ao longo dos outros meses. 
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3.2.1 Locação de Mão de obra 

No tocante à Natureza de Despesa Detalhada 33903702 “Limpeza e Conservação”, 

relativo à Natureza de Despesa 339037 “Locação de Mão de obra”, foram realizados em 2021 

pagamentos apenas à S.S. Empreendimentos e Serviços (Contratos n.° 36/2016 e n.° 50/2018). 

Para a seleção dos processos, foi utilizado o seguinte procedimento: 1º passo: consulta na aba 

“Contratos” do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) com o 

objetivo de listar os pagamentos efetuados entre 01 de janeiro e 30 de novembro de 2021 

referentes ao Contrato 36/20163; 2º passo: filtro de todos os pagamentos realizados pelo 

Centro de Ensino Superior do Seridó; e 3º passo: seleção dos processos de pagamentos 

realizados nos meses de julho e agosto de 2021. 

Quanto à profundidade dos exames, foram analisados os seguintes aspectos: i. 

conformidade dos valores pagos com relação aos valores contratados; ii. certificação dos 

serviços prestados por servidor da universidade; iii. autorização de pagamento pelo ordenador 

de despesa; iv. inclusão dos empregados prestadores do serviço na relação dos trabalhadores 

constantes no arquivo  do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social (SEFIP) do respectivo mês; e v. retenção dos tributos federais, municipal e 

do INSS. 

O valor líquido dos processos analisados foi de R$ 32.218,11 (trinta e dois mil, 

duzentos e dezoito reais e onze centavos) e correspondeu a 13,7% do valor total de locação de 

mão de obra pagas no exercício de 2021, que totalizou R$ 235.336,08 (duzentos e trinta e 

cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e oito centavos). 

3.2.2 Outros Serviços – Pessoa Jurídica 

Para selecionar os processos de pagamento referentes à natureza de despesa 339039 

“Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica” foi utilizado o seguinte procedimento: 1º 

passo: seleção da Natureza de Despesa Detalhada de maior materialidade, de acordo com o 

relatório extraído do Tesouro Gerencial, com base na média do orçamento executado até 30 

de novembro de 2021 pelos cinco Centros Acadêmicos que possuem Unidade Gestora Siafi; 

2º passo: definição do fornecedor pelo critério da materialidade com base nos valores pagos 

durante o mesmo período (relatório extraído do Tesouro Gerencial); 3º passo: extração das 

OBs emitidas entre 04 de janeiro e 30 de novembro de 2021 por meio do Tesouro Gerencial; e 

4º passo: seleção das cinco OBs de maior materialidade utilizando como filtro o fornecedor 

definido de acordo com o critério estabelecido no 2º passo. 

Foram analisados os seguintes aspectos: i. conformidade dos valores pagos com 

relação aos valores estabelecidos no respectivo contrato/termo aditivo; ii. execução dos 

serviços com base nas requisições ; iii. autorização pelo ordenador de despesa; iv. certificação 

dos serviços prestados por servidor da universidade; v. inclusão de declaração quanto à 

regularidade fiscal da empresa; e vi. retenção dos tributos. 

O valor líquido dos processos analisados foi de R$ 55.568,00 (cinquenta e cinco mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais), que corresponde a 158,4%4 do valor total pago no 

exercício de 2021, referente a Outros Serviços – Pessoa Jurídica, que totalizou R$ 35.084,05 

(trinta e cinco mil, oitenta e quatro reais e cinco centavos). 

                                                 
3 Contrato de maior materialidade. 
4 Dos cinco processos de pagamento analisados, três deles apresentam empenhos de 2020, o que explica esse 

percentual discrepante (processos 23077.059170/2021-45, 23077.019639/2021-11 e 23077.029253/2021-18). 
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3.3 Planos de Ação Trienais dos Cursos de Graduação (PATCGs) 

A avaliação dos Planos de Ação Trienais dos Cursos de Graduação (PATCG) deste 

Centro Acadêmico consistiu em verificar o envio dos documentos à Copav5: (1) PATCGs de 

exercícios anteriores a 2021 e (2) Relatórios Anuais dos PATCGs de exercícios anteriores a 

20206. 

Inicialmente, pretendia-se avaliar, além desses documentos, o envio dos PATCGs em 

2021 bem como o dos Relatórios Anuais de Execução dos PATCGs em 2020. Também, 

ainda, analisar a execução dos PATCGs a partir desses relatórios.  

Entretanto, conforme resposta da Solicitação de Auditoria (SA) 2021015-001, 

encaminhada à Copav, dado que o início da vigência do PATCG 2021 é 28/03/2022 (2022.1), 

entende-se que ficou acordado, tacitamente, que a entrega final do plano é até essa data e, por 

isso, “os cursos .... não sofrerão prejuízos quanto ao seu cronograma de execução” (Resposta 

da SA). Tratando-se dos prazos, ainda, a entrega dos relatórios de execução dos PATCGs 

2020.1 e 2020.2 foi reprogramado para 25/02/2022. Assim, não foi possível analisar a 

execução nem o envio tanto do Plano como do Relatório Anual. 

 

3.4 Atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Durante o exercício de 2021 não foram emitidas recomendações de auditoria ao 

Centro de Ensino Superior do Seridó. No entanto, constavam quatro recomendações 

pendentes de atendimento referentes a exercícios anteriores, especificamente do Relatório de 

Auditoria n.º 005/2020. 

As recomendações pendentes de atendimento são monitoradas via SIPAC, onde a 

unidade pode informar, a qualquer momento, as providências adotadas para o seu 

atendimento. 

As referidas recomendações estão discriminadas no Quadro 5, inseridos no item 4 

(Resultado dos Trabalhos) deste relatório, acompanhadas do posicionamento da unidade, bem 

como a última análise realizada pela Auditoria Interna. 

 

4 RESULTADO DOS TRABALHOS 

ASSUNTO: CONFORMIDADE DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO 2021 

4.1 Informação 001: Apresentação do Relatório de Gestão 2021 em conformidade com a 

Resolução n.º 018/2020 – CONCURA. 

Da análise do Relatório de Gestão do Centro de Ensino Superior do Seridó, 

verificou-se a existência dos itens exigidos no Anexo I da Resolução do CONCURA n.º 

018/2020. 

                                                 
5 Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Acadêmica, vinculada à Pró-reitoria de Graduação (Prograd). 
6 O relatório de execução do PATCG se refere ao ano letivo anterior. Exemplo: exercício 2021 se refere ao ano 

2020. 
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Cabe ressaltar que não houve conferência dos dados apresentados, em especial 

referentes às atividades finalísticas desenvolvidas pela unidade (graduação, pesquisa e 

extensão), por se tratar de informações de difícil mensuração e não ser objeto de análise da 

Auditoria Interna.   

Quanto às demonstrações das despesas, previstas no Anexo II da Resolução do 

CONCURA nº 018/2020, foi observado que seus valores estão de acordo com os dados 

fornecidos pelo Tesouro Gerencial e refletem, portanto, a execução orçamentária do Centro 

no exercício de 2021. 

Assim, considerou-se como satisfatória a apresentação do Relatório de Gestão do 

CERES referente ao exercício de 2021, no tocante à sua conformidade. 

 

ASSUNTO: EXECUÇÃO DA DESPESA 

 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (339037) 

4.2 Informação 002: Adequabilidade dos processos de pagamento referentes à locação de 

mão de obra. 

Consideram-se adequados os processos de pagamento referentes à locação de mão de 

obra analisados, com base nos aspectos definidos no escopo, quais sejam: 

a) Conformidade entre os valores pagos e os valores previstos no contrato n.º 

36/2016 e termos aditivos; 

b) Certificação dos serviços prestados por servidor da UFRN; 

c) Autorização dos pagamentos pelo ordenador de despesa; 

d) Inclusão dos empregados prestadores do serviço na relação dos trabalhadores 

constantes no arquivo do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (SEFIP) dos meses analisados; e  

e) Retenção dos tributos federais, municipais e do INSS. 

 

Embora a análise dos processos de pagamento referentes à essa Natureza de Despesa 

tenha sido considerada como adequada, faz-se necessário esclarecer alguns pontos acerca da 

conformidade entre os valores pagos e os valores previstos no contrato n.° 36/2016 e da 

inclusão dos empregados prestadores do serviço no arquivo da SEFIP dos meses analisados, 

em especial do mês de julho. 

Ao proceder com as análises, verificou-se que os valores considerados para fins de 

cálculo do custo final das categorias que integram o contrato n.° 36/2016 estavam inferiores 

àqueles previstos no 7º Termo Aditivo ao Contrato (termo vigente à época). Em razão disso, 

foi encaminhada Solicitação de Auditoria (SA) à Diretoria de Contratos (DC) solicitando 

esclarecimentos, os quais são apresentados a seguir. 

“Informamos que a diferença dos valores dos meses de julho e agosto/2021 aos 

estabelecidos no 7º Termo Aditivo, se deu em razão da alteração da planilha de 

custos e formação de preços, devido à pandemia da COVID-19. Onde foi realizada 

consulta jurídica por esta Diretoria acerca da condução dos contratos de 

terceirização de mão de obra, conforme pode ser consultado por meio do processo nº 

23077.029977/2020-72, e parecer jurídico acostados aos autos, no qual opinou pela 

possibilidade de faturar sem os custos do VT e VA, nos quais seriam pagos a 
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posteriori, de acordo com o número de deslocamentos dos funcionários, para os 

casos dos funcionários que estavam em regime de escalonamento e/ou revezamento. 

E para os funcionários que se enquadravam no grupo de riscos, eram zerados os 

custos acima mencionados”. 

Logo, restou esclarecido os motivos pelos quais os valores considerados não 

coincidiam com os valores constantes no 7º Termo Aditivo ao contrato. A conclusão acerca 

desse entendimento consta do parecer jurídico n.° 00066/2020/GAB/PFUFRN/PGF/AGU. 

Já com relação à inclusão dos empregados prestadores do serviço no arquivo da 

SEFIP, constatou-se que todos os empregados haviam sido incluídos. No entanto, observou-se 

que a coluna “MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO” na SEFIP relativa à competência de julho 

estava zerada. Em razão disso, foi solicitado, também, esclarecimentos à DC acerca desse 

fato, os quais são evidenciados a seguir. 

“Informamos que a contratada deixou de recolher o FGTS da competência de julho 

de 2021, com vencimento em agosto de 2021, amparada pelo artigo 20 da MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 1.046, DE 27 DE ABRIL DE 2021: 

Art. 20. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos 

empregadores, referente às competências de abril, maio, junho e julho de 2021, com 

vencimento em maio, junho, julho e agosto de 2021, respectivamente”.    

O recolhimento do FGTS relativo à competência de julho foi comprovado por meio 

de pagamento efetuado no dia 07 de dezembro de 2021, conforme documento apresentado 

pela empresa à Diretoria de Compras, conforme havia sido solicitado por meio da SA 

2022002-002. 

 

 OUTROS SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA (339039) 

4.3 Informação 003: Adequabilidade dos processos de pagamento referentes a outros 

serviços de pessoa jurídica. 

Consideram-se adequados os processos de pagamento analisados referentes a outros 

serviços de pessoa jurídica, com base nos aspectos definidos no escopo, quais sejam: 

a) Conformidade dos valores pagos com relação àqueles previstos nos contratos n.º 

25/2018 e n.º 05/2021 e seus respectivos termos aditivos; 

b) Execução dos serviços com base nas requisições; 

c) Autorização pelo ordenador de despesa; 

d) Certificação dos serviços prestados por servidor da universidade; 

e) Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF); e 

f) Retenção dos tributos. 

 

ASSUNTO: PLANOS DE AÇÃO TRIENAIS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (PATCGs)  

4.4 Constatação 001: Não encaminhamento da versão final do PATCG em 2020 do curso 

de Ciências Contábeis bem como da versão final do Plano em 2019 do curso de 

Geografia (L). 
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Em resposta à Solicitação de Auditoria (SA) 2021015-001, verificou-se que os 

cursos de Ciências Contábeis e de Geografia (L) não entregaram as versões finais dos 

PATCGs à Copav. 

4.4.1. Causa: Fragilidade na supervisão do encaminhamento dos documentos relativos aos 

PATCGs pela gestão do Centro. 

4.4.2. Manifestação da Unidade: Ao ser questionada acerca da existência de pendências de 

envio dos PATCGs de exercícios anteriores a 2021, a Copav nos informou, via resposta à 

Solicitação de Auditoria (SA) 2021015-001, o que se evidencia no quadro 3. 

Quadro 3: Pendências sobre o envio do PATCG de exercícios anteriores a 2021 

Curso Observação 

Ciências Contábeis 

A versão final do PATCG/2020 não foi entregue. A nova coordenação do curso 

assumiu recentemente e está trabalhando na elaboração do documento. Assim, a 

coordenação falta enviar o documento para a Copav. 

Geografia (L) 

A versão final do PATCG/2019 não foi entregue. A nova coordenação entregou 

a versão inicial do Plano em 06/12/21 e recebeu parecer técnico da Comissão em 

13/01/22. 

Fonte: Copav 

4.4.3. Análise da Auditoria Interna: De acordo com a resposta da Copav, entende-se que os 

cursos de Ciências Contábeis e Geografia (L) descumpriram os normativos que regem a 

matéria, em especial as portarias normativas emitidas, anualmente, pela Prograd que tratam da 

elaboração dos PATCGs bem como do envio dos Relatórios de Execução dos Planos.  

Essas portarias apresentam no anexo 2, o calendário de atividades que contém dentre 

outras, necessariamente, o prazo para envio tanto dos Planos quanto dos Relatórios de 

Execução. As coordenações dos referidos cursos tiveram prazo para elaboração e envio das 

versões finais dos PATCGs, apesar de não terem feito. Dessa forma, faz-se necessário que a 

Direção do Centro Acadêmico do CERES envide esforços no sentido das coordenações dos 

referidos cursos atenderem as normas que regem a matéria, sobretudo no tocante ao envio dos 

Planos. 

4.4.4. Benefício: Não Financeiro 

4.4.5. Recomendação 001: Enviar a versão final do PATCG 2020 dos cursos de Ciências 

Contábeis bem como do curso Geografia (L) de 2019 para a Copav com cópia da 

documentação comprobatória para a Auditoria Interna. 

4.5 Constatação 002: Não encaminhamento dos Relatórios Anuais de Execução dos 

PATCGs em 2020 (referentes a 2019.2) dos cursos de Ciências Contábeis (B), Direito (B) 

e Geografia (L). 

Em resposta à Solicitação de Auditoria (SA) 2021015-001, verificou-se que os 

cursos de Ciências Contábeis (B), Direito (B) e Geografia (L) não enviaram os Relatórios 

Anuais de Execução dos PATCG de 2020 (referentes a 2019.2) à Copav. 

4.5.1. Causa: Fragilidade na supervisão do encaminhamento dos documentos relativos aos 

PATCGs pela gestão do Centro. 
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4.5.2. Manifestação da Unidade: Ao ser questionada acerca da existência de pendências de 

envio dos PATCGs de exercícios anteriores a 2020, a Copav nos informou, via resposta à 

Solicitação de Auditoria (SA) 2021015-001, o que se evidencia no quadro 4. 

Quadro 4: Pendências sobre o envio do Relatório Anual de Execução PATCG 

Curso Observação 

Ciências Contábeis (B) 
A coordenação do curso não enviou o Relatório Anual de Execução do PATCG 

de 2020, que aborda 2019.2, para a Copav. 

Direito (B) 
A coordenação do curso não enviou o Relatório Anual de Execução do PATCG 

de 2020, que aborda 2019.2, para a Copav. 

Geografia (L) 
A coordenação do curso não enviou o Relatório Anual de Execução do PATCG 

de 2020, que aborda 2019.2, para a Copav. 

Fonte: Copav 

4.5.3. Análise da Auditoria Interna: De acordo com a resposta da Copav, entende-se que os 

cursos de Ciências Contábeis (B), Direito (B) e Geografia (L) descumpriram os normativos 

que regem a matéria, em especial as portarias normativas emitidas, anualmente, pela Prograd 

que tratam da elaboração dos PATCGs bem como do envio dos Relatórios de Execução do 

Planos.   

Essas portarias apresentam no anexo 2, o calendário de atividades que contém dentre 

outras, necessariamente, o prazo para envio tanto dos Planos quanto dos Relatórios de 

Execução. A coordenação do referido curso teve prazo para elaborar e enviar os Relatórios de 

Execução, apesar de não ter feito. Dessa forma, faz-se necessário que a Direção do Centro 

Acadêmico do CERES envide esforços no sentido da coordenação do referido curso atender 

as normas que regem a matéria, sobretudo no tocante ao envio dos Relatórios Anuais de 

Execução dos PATCGs. 

4.5.4. Benefício: Não Financeiro 

4.5.5. Recomendação 001: Enviar os Relatórios Anuais de Execução dos PATCGs 2020 

(referentes a 2019.2) dos cursos de Ciências Contábeis (B), Direito (B) e Geografia (L) para a 

Copav com cópia da documentação comprobatória para a Auditoria Interna. 

4.5.6. Recomendação 002: Estabelecer uma rotina de acompanhamento dos prazos de envio 

da documentação relativa ao PATCG e atuar sempre que houver sinalização de 

descumprimento dos prazos. 

 

ASSUNTO: ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 

4.6 Informação 004: Atendimento satisfatório das recomendações da Auditoria Interna. 

Da análise das informações contidas no Quadro 5, conclui-se como satisfatória a 

atuação do CERES quanto ao atendimento das recomendações da Auditoria Interna, 

considerando que as quatro recomendações estão com o status de “em atendimento”. Cabe 

ressaltar que a implementação de boa parte dessas recomendações restou comprometida em 

função do trabalho remoto ocasionado pela pandemia do COVID-19, em especial as 

Recomendações 001 e 002 da Constatação 002 do RA n.° 005/2020. 
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Quadro 5: Relatório de Auditoria n.º 005/2020 
Nº da Constatação: 001 
Nº da Recomendação: 001 
Texto da Recomendação: Utilizar o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), conforme prevê o 

art. 12-A do Decreto nº 5.992/2006, evitando o pagamento de diárias com 

antecedência superior a 05 dias, durante a viagem ou após o retorno do servidor, em desconformidade com a 

legislação vigente.  
Resposta da Unidade: Em 16/04/2020: Em 2019, em reunião com a Reitoria da UFRN, diretores de Centros 

com execução orçamentária própria e a Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF/PROAD), foi acertado 

que a UFRN iria fazer uma licitação para providenciar as assinaturas digitais dos responsáveis pela execução 

no Sistema de Concessão de Diária e Passagens (SCDP). O fato é que a licitação não foi concluída ou não 

logrou êxito e até o momento, não obtivemos acesso a tal assinatura. Por esse motivo, não temos acesso ao 

referido Sistema. 

Em 26/06/2020: Quando da solicitação do Ministério da Economia para a UFRN executar Diárias e Passagens 

através do sistema SCDP, o setor da Reitoria/UFRN responsável pelo sistema SCDP fez um treinamento com 

os servidores dos SEOs lotados nos Centros da UFRN, mas como não existiam tokens suficientes para atender 

a demanda dos servidores que trabalham com a execução, já que é exigência da assinatura digital para acessar 

o SCDP. Diante dessa limitação, a UFRN se comprometeu na época, em fazer uma nova licitação para 

aquisição de tokens. Quando os tokens foram disponibilizados, fazia-se necessário um treinamento, e o 

servidor responsável pelo setor do SCDP/Reitoria/UFRN não teve agenda para fazer o treinamento. 

Por isso, nenhum Centro da UFRN está utilizando o SCDP até o presente. Em contato com o DCF/UFRN, o 

Diretor confirmou que logo que a PANDEMIA acabe e voltarmos a trabalhar presencialmente, o servidor 

responsável pelo SCDP, vai convocar os servidores dos SEOs para fazer o treinamento. 

Nos comprometemos que logo que o treinamento seja realizado e tenhamos a assinatura digital, iremos fazer a 

execução através do SCDP. 

Em 07/02/2022: As equipes técnicas do Setor de Execução Orçamentária e da Secretaria da Direção estão 

aptas para adoção do SCPD. Foram capacitadas e receberam as condições materiais para adoção do Sistema. 

Em 2022, é nossa meta, realizar 100% das solicitações de diárias e passagens através do Sistema. 

Em 07/02/2022: As equipes técnicas do Setor de Execução Orçamentária e da Secretaria da Direção estão 

aptas para adoção do SCPD. Foram capacitadas e receberam as condições materiais para adoção do Sistema. 

Em 2022, é nossa meta, realizar 100% das solicitações de diárias e passagens através do Sistema. 
Análise da Auditoria Interna: Diante das informações apresentadas pela unidade, considera-se a 

recomendação como em atendimento. Em 2022 será realizado novo monitoramento com o objetivo de 

verificar a efetiva utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP). 

Status (Audin): EM ATENDIMENTO 
Nº da Constatação: 002 
Nº da Recomendação: 001  
Texto da Recomendação: Proceder com o inventário dos bens móveis de todos os departamentos. 
Resposta da Unidade: Em 06/08/2020: A Direção do CERES acata a recomendação e procederá o inventário 

dos bens imóveis de todos os departamentos vinculados ao Centro, até o dia 30/20/2020. 

Em 07/02/2022: Uma Comissão de servidores técnico-administrativos do Centro foi constituída para este fim 

e já realizou 90% do inventário de bens patrimoniais do CERES. A referida comissão se comprometeu a 

entregar o relatório final dos trabalhos realizados até o dia 31/03/2022. 
Análise da Auditoria Interna: De acordo com resposta do Centro Acadêmico, a Comissão de Inventário está 

realizando o levantamento. Após conclusão dessa atividade, sugerimos à direção do Centro o envio de 

relatário descrevendo os procedimentos executados, os resultados e as medidas. Dado o percentual de 

execução da ação, o status da recomendação passa de "não atendida" para "em atendimento". 
Status (Audin): EM ATENDIMENTO 
Nº da Constatação: 002 
Nº da Recomendação: 002 
Texto da Recomendação: Regularizar eventuais divergências entre os bens inventariados e os relatórios de 

inventário do SIPAC, de modo que estes reflitam de forma fidedigna os bens móveis existentes em cada 

departamento. 
Resposta da Unidade: Em 06/08/2020: A Direção do CERES acata a recomendação e regularizará eventuais 

divergências entre os bens inventariados e os relatórios de inventário do SIPAC, de modo que estes reflitam de 

forma fidedigna os bens móveis existentes de todos os departamentos vinculados ao Centro, até o dia 

30/20/2020. 

Em 07/02/2022: Uma Comissão de servidores técnico-administrativos do Centro foi constituída para realizar o 

levantamento patrimonial do CERES e já realizou 90% da tarefa. A referida comissão se comprometeu a 
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regularizar junto a Divisão de Logística da PROAD eventuais divergências entre os bens inventariados e os 

relatórios de inventário do SIPAC, de modo que estes reflitam de forma fidedigna os bens móveis existentes 

em cada departamento do Centro, até o dia 31/03/2022. 
Análise da Auditoria Interna: De acordo com a resposta do Centro CERES, o status de recomendação passa 

de "não atendida" para "em atendimento", uma vez que a Comissão de Inventário está procedendo com a ação. 
Status (Audin): EM ATENDIMENTO 
Nº da Constatação: 002 

Nº da Recomendação: 004 

Texto da Recomendação: Atuar junto à Diretoria de Logística (DLOG) e à Diretoria de desenvolvimento de 

Pessoas (DDP) visando a realização de capacitação sobre gestão patrimonial para os servidores dos 

departamentos. 

Resposta da Unidade: Em 07/02/2022: Treinamentos foram realizados para comissão de inventário de bens 

patrimoniais do CERES, pela DLOG; Entretanto, ainda a capacitação sobre gestão patrimonial não alcançou a 

totalidade de servidores dos departamentos de demais setores do Centro. Esperamos que até o dia 29/07/2022, 

a DLOG realize tal capacitação. 

Análise da Auditoria Interna: Consoante a resposta do CERES, o status da recomendação é "em 

atendimento". Sugerimos à direção do Centro o envio de um documento relatando sobre a capacitação acerca 

da gestão patrimonial realizada.  

Status (Audin): EM ATENDIMENTO 

Fonte: Auditoria Interna 
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5 CONCLUSÃO 

Conforme evidenciado no Quadro 1 (Abrangência dos exames), foram analisados a 

conformidade dos itens do Relatório de Gestão, a execução da despesa, a adequação dos 

Planos de Ação Trienais dos Cursos de Graduação (PATCGs) e o atendimento das 

recomendações da Auditoria Interna. 

O Quadro 6 apresenta o resumo de cada um dos aspectos analisados. 

Quadro 6: Resumo dos resultados quanto aos aspectos analisados 

Aspecto analisado Avaliação do aspecto analisado 

Subitem 1: Conformidade do Relatório de 

Gestão 2021 

Adequado, considerando que todos os itens definidos no Anexo 

I da Resolução n.º 018/2020-CONCURA foram apresentados 

(item 4.1). 
Subitem 2: 

Execução da 

Despesa 

2.1 Locação de Mão de obra Adequado quanto aos aspectos analisados (item 4.2). 
2.2 Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica 
Adequado quanto aos aspectos analisados (item 4.3). 

Subitem 3: Planos de Ações Trienais dos 

Cursos de Graduação (PATCGs). 

Parcialmente adequado considerando as impropriedades 

identificadas (item 4.4 e 4.5) 

Subitem 4: Atendimento das recomendações 

da Auditoria Interna 
Satisfatório, considerando o desempenho da unidade (item 4.6). 

Fonte: Elaboração própria 

De forma geral, considera-se como parcialmente adequados os aspectos analisados 

do Centro de Ensino Superior do Seridó, em virtude das impropriedades identificadas nos 

itens 4.4 e 4.5 deste relatório. 

 

 

Natal, 14 de fevereiro de 2022. 
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