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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2018/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2018: 3.1 CONTROLES INTERNOS

Ordem de Serviço:  015/2018/AUDIN-UNILA

Unidade Auditada:  Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Unidades Subsidiárias: Todas as unidades demandantes dos processos analisados na amostra

1 INTRODUÇÃO

Trata-se o presente expediente da apresentação dos resultados do trabalho de auditoria

realizado conforme os preceitos contidos na  Ordem de Serviço n. 015/2018/AUDIN-UNILA e em

atendimento ao inciso II do Art. 74 da Constituição Federal de 1988, que preconiza as atribuições

do Sistema de Controle Interno, do qual esta AUDIN é parte integrante: “comprovar a legalidade

avaliar  os  resultados,  quanto  à  eficácia  e  eficiência,  da  gestão  orçamentárias,  financeira  e

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal”. 

A referida Ordem de Serviço requisita a  análise dos controles internos existentes e

possíveis  riscos  associados  aos  processos  de  capacitação  externa  dos  servidores  (técnicos  e

docentes) tramitados no período de 2017 e 2018. 

Tais avaliações encontram amparo nas orientações dos Órgãos de Controle, em especial,

a Instrução Normativa (IN) Conjunta Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e

Controladoria-Geral  da União (CGU) n° 01/2016 e posterior  Decreto n° 9.203/2017,  que torna

obrigatória a adoção da gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

A esses  normativos,  vem se  somar  a  Portaria  CGU  n°  1.089/2018,  que  estabelece

orientações  para  que  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração  pública  federal  adotem

procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento de seus controles internos. 

Nesse sentido, a análise avaliará possíveis vulnerabilidades (inexistências, inadequações ou

deficiências) em relação aos fluxos e procedimentos que envolvam os processos requeridos, assim

como fará a verificação da qualidade da prestação de contas ao final dos eventos. Avaliará ainda a

existência de manuais ou instruções formalizadas (procedimentos).

1



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna 

Em relação à estrutura organizacional envolvida na tramitação dos referidos processos,

o  trabalho  de  auditoria  fará  a  averiguação  da  clareza  quanto  à  funções  e  responsabilidades,  a

existência  de  possíveis  deficiências  nos  fluxos  de  informação  e  comunicação,  o  nível  de

centralização de responsabilidades e presença de delegações exorbitantes ou insuficientes.

2 ESCOPO

Avaliar os controles internos existentes e possíveis riscos associados aos processos de capacitação

externa tramitados no período de 2017 e 2018. 

3. AMOSTRA 

Além  dos  processos  abaixo  elencados,  foram analisados  check  lists,  fluxos  de  tramitação  dos

processos,  planilha  de  gastos  com capacitação  externa  no  primeiro  semestre  de  2017  e  2018,

PAC/Unila 2018 e 2019 requisitados via Solicitação de Auditoria n° 20180006/01. 

Nº Processo Objeto Solicitação

23422.013544/2018-41

23422.012651/2018-96

23422.009881/2018-02

23422.009870/2018-08

23422.009276/2018-41

23422.009852/2018-09

23422.009203/2018-72

23422.004859/2018-87

23422.004047/2018-89

23422.009486/2018-94

23422.008839/2018-06

Solicitação de capacitação externa S.A. 20180001-02

23422.012398/2018-40 Participação no XIX Seminário Ética na Gestão S.A. 20180006-03

 23422.011522/2018-24 Solicitação de capacitação externa para servidor E. D. C. S.A. 20180006-04
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23422.010728/2018-25 Solicitação de capacitação externa para a servidora R. C. S.A. 20180006-05

23422. 010081/2018-34
Solicitação de capacitação externa para servidores R. S. e J.

A. L. M.
S.A. 20180006-06

23422.007051/2018-73

23422.006092/2018-67

23422.005921/2018-28

23422.004861/2018-33

23422.004820/2018-73

23422.004509/2018-31

23422.003958/2018-67

23422.002677/2018-25

23422.002292/2018-41

23422.006944/2018-52

23422.006050/2018-37

23422.005434/2018-82

23422.004229/2018-25

23422.002532/2018-60

23422.001860/2018-65

23422.004924/2018-78

23422.004629/2018-89

23422.000225/2018-75

23422,006165/2018-36

Solicitação de capacitação externa 20180006-07

23422. 004860/2018-60 Solicitação de capacitação externa para servidor É. P. S.A. 20180006-08

23422.004688/2018-48
Capacitação  externa  promotores  para  inovação  e

desenvolvimento

S.A. 20180006-09 

23422.003528/2018-37 Processo cancelado S.A. 20180006-10 

23422.009571/2018-30 Solicitação de capacitação para as servidoras L.M., D. B. e T. S.A. 20180006-11
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C.

23422.009167/2018-74 Solicitação de Capacitação Externa S.A. 20180006-12

23422.006665/2018-19 Solicitação de capacitação para servidor D. V. S.A. 20180006-13

23422.002346/2018-38 Visita técnica à UFFS S.A. 20180006-13

23422.00303/2018-05 Processo cancelado S.A. 20180006-14

Segue a análise. 

5 RESULTADO DOS EXAMES

5.1 INFORMAÇÃO

O controle interno [administrativo] é responsabilidade dos gestores, e tem por finalidade mitigar

riscos  e  assegurar  que  os  objetivos  da  entidade  sejam  alcançados.  A  responsabilidade  das

unidades/órgãos de controle ou auditoria interna é avaliar a consistência, qualidade e suficiência dos

controles  internos  implantados  pelos  gestores,  conforme  estabelece  a  IN-TCU  63/2010.  Nesse

sentido, o escopo desse relatório procurou abranger tais quesitos, a fim de auxiliar na melhoria da

qualidade dos controles e procedimentos no âmbito da unidade auditada. 

Por meio da Solicitação de Auditoria 20180006-01/AUDIN/UNILA, deu-se início à análise dos

documentos e controles existentes cuja finalidade fosse a elaboração, orientação e avaliação dos

processos de capacitação externa, sendo o orçamento liberado para execução no ano de 2018 de R$

152.407,56. A unidade auditada manifestou-se via memorando eletrônico n°246/2018 – PROGEPE. 

Pode-se constatar a existência de procedimentos e fluxos bem sedimentados quanto à tramitação

integral  dos  processos  de  capacitação  externa  geridos  pela  Seção  de  Capacitação  e

Desenvolvimento (SECADES). 

Em consulta ao sítio eletrônico da UNILA (https://www.unila.edu.br/progepe/ddpp), especialmente

à  página  do  Departamento  de  Desenvolvimento  Profissional  e  Pessoal  (DDPP),  do  qual  a

SECADES é integrante, observa-se vasta gama de informações acerca das etapas necessárias às

boas  práticas  para  a  solicitação  de  capacitação,  tais  quais:  orientações  para  a  solicitação  de

capacitação externa, incluindo um “passo a passo”, formulários que devem integrar os processos,
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formulários diversos cedendo orientações gerais para situações que configurem exceção à regra,

Check list, manuais, entre outros. Desta forma, não há o que se falar em ausência de orientação ou

dificuldade no acesso à informação, no que diz respeito aos processos de capacitação externa.

Outro ponto analisado foi a segregação de funções envolvendo a instrução processual e o grau de

distribuição de competências dentro da Seção. Cumpre salientar que,  tanto no procedimento de

entrevista  aplicado na área,  quanto na análise dos próprios processos tramitados,  observou-se a

compatibilidade  das  competências  dos  integrantes  da  SECADES,  em  relação  à  finalidade  da

unidade. 

Não obstante, percebe-se grande volume de operações realizadas pelos servidores lotados na Seção,

o que pode, sazonalmente, comprometer o desempenho das atividades desenvolvidas ao longo do

ano. 

Nesse cenário, a título de exemplificação, pode-se citar o fato de a publicação do Plano Anual de

Capacitação (PAC) do ano seguinte não ocorrer dentro do prazo estipulado pela legislação, que seria

até 01 de dezembro do ano anterior à sua vigência. Fato observado no ano de 2018, em que o PAC

fora publicado somente em março do citado ano, e que repetir-se-á com o PAC/2019. Uma vez que

a unidade fica assoberbada por outras atividades administrativas, justamente no mesmo período em

que  deveria  organizar  o  PAC,  há  um  confrontamento  de  prioridades  e  o  Plano  acaba  sendo

finalizado já no ano corrente. 

A orientação para que a publicação do PAC seja feita no ano anterior à sua vigência, dá-se no intuito

de que as unidades da Instituição possa planejar  com antecedência suas ações, de tal forma que

minimize os riscos inerentes à execução da rubrica destina à capacitação. 

Não obstante, deve-se mencionar que a SECADES vem empenhando esforços a fim de qualificar

seus  procedimentos  internos,  estando  em  permanente  busca  de  fluxos  que  possam  agilizar  as

atividades.  Além disso,  na  aplicação  da  entrevista,  fora  mencionado  que  a  data  da  publicação

ocorrer já no ano de vigência do documento não tem gerado nenhum prejuízo para a Instituição, já

que  o  próprio  orçamento  da  União  não  está  sendo  liberado  tempestivamente.  Tal  menção  foi

confirmada por esta Auditoria, através do confrontamento da liberação da verba orçamentária, com

os deferimentos dos processos de capacitação externa, em consulta ao SIAFI e SIPAC. 
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No entanto, não se pode deixar de sugerir que a SECADES, antes quanto possível, organize seu

planejamento de atividades anual, a fim de reduzir o risco envolvendo a publicação do PAC sem a

antecedência necessária.

Quanto ao acompanhamento das ações de capacitação, a SECADES também possui a perspectiva

da implantação de um mecanismo de controle aplicado à posteriori, compreendendo a manifestação

tanto do demandante, quanto da chefia imediata em relação ao impacto produzido na unidade pela

capacitação requerida.  Tal  acompanhamento  deverá  ser  implantado via  sistema,  tão  logo sejam

sanadas as peculiaridades do seu desenvolvimento, podendo gerar dados que contribuam muitíssimo

para os futuros planejamentos da Entidade. 

5.1.1 Constatação: Fragilidade nos critérios para análises dos processos de capacitação

FATO

No âmbito da UNILA, a rubrica orçamentária destinada para capacitações, internas e externas, está

alocada na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE. Tal cenário acarreta duas atribuições

concomitantes:  PROGEPE  atuando  como  gestora  de  verba  pública,  sendo  a  responsável,  por

conseguinte,  pelo controle da  qualidade do gasto e como gestora das capacitações em si,  cuja

delegação fora atribuída à SECADES. 

Conforme  anexo  constante  do  Memorando  Eletrônico  n°246/2018  –  PROGEPE,  quanto  aos

critérios adotados para a priorização do atendimento dos processos administrativos de capacitação

externa, fora informado que: “(…) prioriza a análise conforme a data de recebimento dos processos

(...)”, uma vez entender tal critério como o mais isonômico. 

O cálculo do valor destinado a cada unidade da UNILA leva em consideração, principalmente, os

históricos de gastos anteriores, bem como número de servidores lotados nas unidades. 

Em primeiro momento, tal rateio é aplicado de forma contínua ao longo do ano, restando como

critérios para acatamento dos processos: a ordem de entrada na SECADES e o atendimento de todas

as etapas de instrução processual. 

Conforme a verba vai sendo utilizada, a SECADES acompanha a dinâmica do gasto e verifica a

necessidade de realocação de valores entre as unidades. Neste momento,  uma vez que ocorre a
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diminuição considerável do montante anual, a SECADES aplica, caso necessário, outros critérios

para  o deferimento  dos  pedidos  de  capacitação,  a  fim de  uniformizar  e  manter  a  isonomia  no

procedimento. 

ANÁLISE DA AUDITORIA

O  planejamento é  um  dos  pilares  fundamentais  do  orçamento  público  dentro  de  um  sistema

jurídico-fiscal  que preze pela  eficiência  e  moralidade nos  gastos,  visando atingir  objetivos  que

atendam ao  interesse  público.  Noutras  palavras,  não  planejar adequadamente  pode  ensejar  no

atendimento  de  prioridades  imediatistas  e  muitas  vezes  subjetivas  ou  de  conveniência

circunstancial. 

A obtenção da qualidade dos gastos públicos somente é possível como resultado de uma prática de

gestão implementada de forma planejada, gerida com prudência, eficiência e eficácia, atendendo à

pertinência do uso da verba e às prioridades estabelecidas pela Instituição.

Em se tratando de normas legais, a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000, obrigou e

exigiu o planejamento como mecanismo de se evitar empecilhos e problemas na gestão da coisa

pública.  De  inicio  o  art.  1º,  §  1º  desta  lei,  define  que:  “a  responsabilidade  na  gestão  fiscal

pressupõe a ação  planejada  (...) que se  previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o

equilíbrio das contas públicas (...).”

Analisando o dispositivo legal, entre os diversos existentes que tratam de gestão de verbas públicas,

resta evidente a necessidade do estabelecimento de critérios objetivos e planejamento minucioso do

gasto, no intuito de que a execução da despesa ocorra atendendo às necessidades institucionais e,

por conseguinte, da sociedade.

Observa-se que os dois pilares adotados pela PROGEPE, para a execução dos gastos dessa verba,

estão conjuminados entre o rateio e a ordem de entrada dos processos, sendo analisados outros

aspectos somente quando da redução do montante inicial, fato que ocorre após o segundo semestre

do ano. 

Cumpre esclarecer que, em situações que chamem a atenção pela peculiaridade da solicitação –

volume de servidores de uma mesma área, custo do curso requerido, entre outros –, a SECADES
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procura analisar de forma mais minuciosa a requisição, contestando junto à unidade demandante,

em diversos casos, a real necessidade apontada no processo. 

Não se pode confundir a decisão sobre o gasto da verba, com aquela tomada pelo gestor da unidade

demandante  quanto  ao  interesse  institucional  do  curso  pretendido.  A chefia  da  unidade  tem a

capacidade de compreender os benefícios trazidos pela capacitação X ou Y, já que conhece com

propriedade o mecanismo operacional de seu trabalho, e neste caso, não compete à PROGEPE fazer

juízo de valor sobre os critérios utilizados. 

No  entanto,  a  decisão  sobre  quando  e  como o  valor  orçamentário  será  gasto  é  exclusiva  da

PROGEPE,  gestora  do  recurso,  e  é  sobre  esta  decisão  especificamente  que  a  Auditoria  está

debruçando sua análise. 

Desta  forma,  a  análise  do  nível  de  prioridade acerca  das  capacitações  requisitadas  e  o

confrontamento  com  o  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI),  assim  como  com  o

planejamento estratégico da Instituição, ficam sob a égide da PROGEPE. Em tempos de escassez de

orçamento e previsão para “cortes” futuros, faz-se ainda mais imprescindível a concentração de

esforços na qualificação do gasto.

Tal qual qualquer ato administrativo,  o deferimento de capacitações pela PROGEPE/SECADES

deve seguir os mesmos requisitos dos demais atos: estar em consonância com as metas, objetivos e

prioridades  institucionais,  passar  pela  análise  do  custo  x  benefício  do  gasto,  da  relevância,

conveniência e oportunidade do curso demandado, e demais análises que garantam o bom uso da

verba pública.

Conquanto a PROGEPE não possa se furtar das responsabilidades supradescritas que acompanham

a alocação  dos  recursos  citados,  observa-se  no  cenário  institucional  a  ausência  de  ferramentas

adequadas que ofereçam relativa segurança na tomada de decisão. 

O  Planejamento  Estratégico  da  UNILA está  na  incipiência  de  sua  elaboração,  logo  as  metas,

prioridades e objetivos institucionais ainda não estão pacificados,  assim como o PDI carece de

aprofundamento por meio de uma revisão tempestiva. 
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MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA

Após entrega do relatório preliminar, acerca desta constatação a PROGEPE manifestou-se por meio

do Memorando Eletrônico 295/2018-PROGEPE. 

Neste, a unidade informa que aplica todas as ferramentas possíveis,  visando resguardar as boas

praticas com os gastos, onde cita: “(…) sendo averiguada, entre outras questões, se a temática já

foi atendida em anos anteriores, quais são os servidores que já participaram, se há necessidade de

mais de um servidor participar da ação e se outras instituições, principalmente escolas de governo,

possibilitam a mesma formação”. 

RECOMENDAÇÃO

Observando o cenário apresentado, além da manifestação da área auditada, esta auditoria sugere a

adoção das seguintes medidas:

a)  Considerando o deficit  de instrumentos  reguladores,  que auxiliem de forma mais  precisa  as

análises da PROGEPE quanto aos critérios para a liberação de gasto da rubrica, sugere-se que a

unidade  envide  esforços  em promover  uma discussão  com a  Alta  Gestão  da  UNILA e  outras

instâncias  que  acredite  serem  pertinentes,  a  fim  de  que  haja  uma  definição  de  prioridades

institucionais, ao menos, no que tangencie as capacitações. Mesmo que em caráter provisório, tal

definição poderá evitar algum apontamento futuro, especialmente dos órgão de controle externos,

pela forma atual em que se dá o critério para a aplicação dos recursos. 

Apesar da informação prestada sobre a utilização de outros aspectos para a liberação da verba de

capacitação, no que concerne aos gastos de verba pública, ainda mais em momento da valorização

da governança e controle de riscos, reforça-se a necessidade do integral alinhamento das prioridades

institucionais às ações e decisões tomadas pelas unidades que a compõem. 

5.2 INFORMAÇÃO

Foram analisados 42 (quarenta e  dois)  de capacitação externa,  a  fim de averiguar  os  seguintes

aspectos:

9



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna 

a)  Instrução  Processual:  análise  da  conformidade  documental,  por  meio  da  averiguação  do

atendimento das orientações emitidas pela área competente, quanto aos documentos e etapas que

devem constar dos autos.

b)  Tempo  de  tramitação: elaboração  e  análise  da  linha  temporal  em  que  o  processo  se

desenvolveu, identificando possíveis fragilidades quanto ao tempo em que o processo permanece

em cada instância, a fim de mitigar eventos que possam gerar lentidão na tramitação. Os critérios

utilizados foram as normativas e orientações internas quanto aos prazos de tramitação desse tipo de

processo. 

c)  Prestação  de  contas:  avaliação  da  qualidade  da  prestação  de  contas  elaborada  pela  área

demandante, assim como sua tempestividade.

Cumpre salientar que esta Auditoria não analisou o mérito da capacitação ou seus efeitos no âmbito

institucional.

De  modo  Geral,  observa-se  regular  instrução  processual,  adequado  tempo  de  tramitação  e

prestações de contas satisfatórias. Os processos que eventualmente apresentaram alguma fragilidade

serão tratados nas constatações seguintes. 

Legendas - PA: Plenamente atendido AP: Atendido parcialmente NA: não atendido

Nº Processo Instrução Processual Tempo de Tramitação Prestação de Contas

23422.008839/2018-06 NA NA NA

23422.013544/2018-41 PA PA NA

23422.012651/2018-96 PA PA PA

23422.009881/2018-02 NA NA NA

23422.009870/2018-08 PA PA PA

23422.009276/2018-41 NA NA NA

23422.009852/2018-09 PA PA PA

23422.009203/2018-72 NA NA NA

23422.004859/2018-87 PA PA PA

23422.004047/2018-89 NA NA NA
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23422.009486/2018-94 NA NA NA

23422.012398/2018-40 PA PA PA

 23422.011522/2018-24 PA PA PA

23422.010728/2018-25 PA PA NA

23422. 010081/2018-34 PA PA PA

23422.006165/2018-36 PA PA PA

23422.007051/2018-73 PA PA PA

23422.006092/2018-67 PA PA PA

23422.005921/2018-28 PA PA PA

23422.004861/2018-33 PA PA PA

23422.004820/2018-73 PA PA PA

23422.004509/2018-31 PA PA PA

23422.003958/2018-67 PA PA PA

23422.002677/2018-25 PA PA PA

23422.002292/2018-41 PA PA PA

23422.006944/2018-52 PA PA PA

23422.006050/2018-37 PA PA PA

23422.005434/2018-82 PA PA PA

23422.004229/2018-25 PA PA PA

23422.002532/2018-60 PA PA PA

23422.001860/2018-65 PA PA PA

23422.004924/2018-78 PA PA PA

23422.004629/2018-89 PA PA PA

23422.000225/2018-75 NA NA NA

23422. 004860/2018-60 PA PA PA

23422.004688/2018-48 PA PA PA

23422.003528/2018-37 NA NA NA
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23422.009571/2018-30 PA PA PA

23422.009167/2018-74 PA PA PA

23422.006665/2018-19 PA PA PA

23422.002346/2018-38 NA NA NA

23422.003037/2018-05 NA NA NA

5.2.1 Constatação: Prestação de contas pendentes

FATO

Observou-se que o processo n°  23422010728/2018-25,  aberto em 17/08/2018,  cujo evento foi

realizado no período de 22/08/2018 a 24/08/2018 na cidade de Foz do Iguaçu, restou pendente de

prestação de contas no sistema.

A área demandante esclareceu que aguarda ainda o comprovante de participação, e que o mesmo

não teria sido encaminhado pela empresa responsável pelo evento. No entanto, considerando que já

se passaram quase 90 dias da finalização do evento, não é admissível que tal documento ainda não

tenha sido encaminhado. 

Em  situação  similar  quanto  à  pendência  de  prestação  de  contas,  encontra-se  o  processo

n°23422.013544/2018-41, cujo objeto é  a  participação de servidor,  lotado na Coordenadoria  de

Projeto  e  Planejamento  da  Secretaria  de  Implantação  do Campus,  no  evento  Latinoware/2018,

realizado em Foz do Iguaçu. 

Em ambos  os  casos,  não  houve  gastos  com diárias  e  passagem,  no  entanto,  uma  vez  que  os

servidores  são  remunerados  pelo  dia  de  trabalho,  deve-se  considerar  a  imprescindibilidade  dos

solicitantes prestarem contas.

Outro processo que está pendente no sistema é o de n° 23422.000225/2018-75, cujo objeto é a

presença no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. Nesse caso, houve a contratação da

empresa, gastos com diárias e passagens, além do afastamento dos demandantes, porém não fora

encontrado nenhum documento acerca da prestação de contas. 
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ANÁLISE DA AUDITORIA

Prestação de contas em aberto assinala riscos e possibilidade para possível dano ao erário; no intuito

de esclarecer como se deu a execução da despesa – neste caso, os servidores remunerados, mas

ausentes nos postos de trabalho – a apresentação dos documentos se faz obrigatória. 

A SECADES informou que efetua o acompanhamento das prestações  de contas,  encaminhando

email’s para as unidades demandantes quando necessário, a fim de sanar o problema.

Considerando o reduzido número de processos com essa característica, em relação ao número de

processos tramitados, evidencia-se a consolidação de boas práticas administrativas no âmbito das

capacitações. 

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA

Não houve manifestação quanto a essa constatação.

RECOMENDAÇÃO

a)  Compete  às  Chefias  Imediatas  das  unidades,  responsáveis  diretos  pela  autorização  da

disponibilidade dos servidores, acompanharem todo o processo – desde a demanda até a prestação

de contas – uma vez que é solidária no gasto da verba pública. Desta forma, recomenda-se que a

SECADES encaminhe às Chefias responsáveis pelos processos retromencionados, cópia deste

relatório, a fim de que tomem conhecimento da análise. 

b)  Recomenda-se  às  Chefias  responsáveis  pelos  processos  retromencionados que  tomem

providências tempestivas a fim de auxiliar na resolução dessa pendência, uma vez que a ausência de

comprovação do gasto pode ensejar em apuração de responsabilidade. 

b) À SECADES recomenda-se que providencie métodos formais de notificação para as chefias das

unidades demandantes com prestação de contas em aberto cujo prazo de atraso seja superior a 30

dias findo o prazo legal estipulado, salvo melhor juízo, a fim de manter histórico de notificações,

demonstrando que há controles efetivos sobre tais situações. 
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5.2.1 Constatação: Ausência de inclusão de documentos no Sistema Integrado de Gestão 

FATO

Em análise ao processo n° 23422.004688/2018-48, em seu formato impresso, observou corrente

tramitação,  atendendo  a  todos  os  quesitos  necessários,  desde  a  abertura  da  demanda  até  a

finalização  por  meio  de  prestação  de  contas.  Ocorre  que,  observando  o  mesmo  processo  na

modalidade digital, pode-se verificar a ausência da inclusão dos documentos inseridos no processo

físico, em formato digital. 

A UNILA passa por uma transição pela adoção de processos inteiramente eletrônicos, o que pode

acarretar  falhas  na  operacionalização,  até  que  todos  estejam  familiarizados  com  o  novo

procedimento. No entanto, é importantíssimo atentar-se para que os cadastros no formato eletrônico

traduzam o histórico do impresso.

MANIFESTAÇÃO DA ÁREA AUDITADA

Não houve manifestação quanto a essa constatação.

RECOMENDAÇÃO

a) Que haja a inserção, pela área competente, dos documentos faltantes no SIPAC.

b) Que a SECADES continue monitorando e orientando os demandantes,  assim como todos os

servidores envolvidos nos processos de capacitação, da necessidade e importância de se manter o

histórico digital tal qual o presente no processo físico. 

Esta é a análise. 

Foz do Iguaçu, 18/12/2018.
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