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Em conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa CGU nº 7, de 29 de 

dezembro de 2006, alterada pela Instrução Normativa CGU nº 9, de 14 de novembro de 

2007, abordando os itens contidos no Art. 2º da Instrução Normativa CGU nº 01, de 3 de 

janeiro de 2007, apresentamos para apreciação da Controladoria-Geral da União, no Esta-

do do Paraná, o PAINT para execução no exercício de 2013 da Auditoria Interna da Uni-

versidade Federal da Integração Latino-Americana.

II. INSTITUIÇÃO

a) Sobre a UNILA

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), criada pela Lei 

12.189 de 12 da Janeiro de 2010, tem como vocação contribuir para o desenvolvimento e 

a integração latino-americana, com ênfase no MERCOSUL, por meio do conhecimento 

humanístico, científico e tecnológico e da cooperação solidária entre as universidades, or-

ganismos governamentais e internacionais. Será uma universidade aberta para a América 

Latina e Caribe: a metade dos 10.000 alunos e dos 500 professores, previstos como meta,  

serão selecionados e recrutados nos vários países latino-americanos e caribenhos, sendo 

a outra metade formada por brasileiros. 

A UNILA tem a particularidade de ser uma universidade bilíngüe, onde os idiomas 

português e espanhol integram o seu cotidiano. O objetivo é transformar o bilingüismo 

numa ferramenta-chave para a integração cultural e intelectual da comunidade acadêmi-

ca. A Universidade foi pensada como uma instituição que possa, no âmbito da sua missão, 

refletir sobre questões tanto regionais quanto universais, visando contribuir para a solução 

dos desafios das sociedades latino-americanas. 

b) Estrutura:

A Instituição não possui organograma definido, mantendo uma estrutura provisória, 

em níveis gerais, que está sendo discutida.
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c) Orçamento da UNILA

Para  o  exercício  de  2013,  a  UNILA  possui  previsão  orçamentária  de  R$ 

101.684.813,00.

d) Regulamentos Internos

A UNILA possui Estatuto, no entanto seu Regimento Interno está em fase de elabo-

ração. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e demais regulamentos internos 

estão em fase de elaboração. 

III. AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna da UNILA possui a missão de promover o fortalecimento da Ins-

tituição, por meio da racionalização dos controles e acompanhamento dos atos da Gestão, 

cumprindo o que estabelece a IN 01/2001/SFC, que dispõe sobre a atuação das auditorias 

internas nas Autarquias, entre outros.

a) Da Vinculação

A vinculação das auditorias internas da Administração Publica Federal é tratada de 

forma expressa na IN 01/2001/SFC, conforme segue:

“  8.Quanto  à vinculação, a unidade de auditoria interna ou auditor interno  
deverá estar subordinada ao conselho de administração ou a órgão de atri-
buições equivalentes. Caso a entidade não conte com conselho de adminis-
tração ou órgão equivalente, a auditoria interna ou o auditor interno subordi-
nar-se-á diretamente ao dirigente máximo da entidade, vedado delegar a  
vinculação a outra autoridade. Essa vinculação tem por objetivo proporcio-
nar à unidade de auditoria interna um posicionamento suficientemente ele-
vado de modo a permitir-lhe desincumbir-se de suas responsabilidades com 
abrangência e maior independência.  

9. A unidade de auditoria interna sujeita-se à orientação normativa e super-
visão técnica do Sistema de  Controle Interno do Poder Executivo Federal,  
prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. Essa vinculação  
técnica visa proporcionar qualidade dos trabalhos e efetividade nos resulta-
dos de auditoria.”
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Temos ainda que:

“14.  A independência técnica da atuação dos servidores nas unidades de  

auditoria  interna  deverá  ser  assegurada  pela  sua  vinculação  direta  ao  

conselho de administração ou ao dirigente máximo da entidade e também 

pela  supervisão  por  parte  do  Sistema  de  Controle  Interno  do  Poder  

Executivo Federal. Sob o ponto de vista da alta administração da entidade,  

o desempenho da unidade de auditoria interna será avaliado de acordo com  

a pertinência e tempestividade de suas propostas de correção de desvios.  

Sob o ponto de vista do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo  

Federal, suas atividades serão supervisionadas com  o objetivo de avaliar  

se trabalhos atendem aos requisitos técnicos estabelecidos nesta norma.”

Nesse sentido,  a  Auditoria  da  UNILA está,  no  momento,  vinculada ao Gestor 

Máximo da Instituição, no entanto, já solicitou à Reitoria,  por meio do  Memorando n.º 

0017/11 AUDIN/UNILA, redistribuição hierárquica junto ao Conselho Superior Deliberativo 

Pró-tempore, que atua como conselho superior no âmbito da UNILA. 

b) Das atribuições

Quanto às atribuições, a Auditoria da UNILA executa as atividades inerentes à sua 

função legal e institucional, visando atender ao demandado pela IN 01/2001/SFC e ao per-

fil da Universidade, as saber:

“11. As atividades das unidades de auditoria interna  devem guardar simili -

tude àquelas exercidas pelos órgãos/unidades integrantes do Sistema de  

Controle Interno do Poder Executivo Federal, contudo, por estar inserida na  

estrutura organizacional da entidade e por caracterizar-se pela alta especia-

lização, deverão incluir ações específicas e tempestivas.  

12. De forma a garantir a legalidade e a legitimidade dos atos e o alcance  

dos resultados quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão,  

aspectos abordados pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo  

Federal quando dos trabalhos de avaliação da gestão, a unidade de audito-

ria interna deverá pautar suas atividades antecipadamente nesses critérios.  
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Dessa forma, a unidade de auditoria interna poderá contribuir,  propondo  

ações corretivas para melhoria da gestão.  

13. As atividades específicas são as seguintes:  

a)acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da  

entidade, visando comprovar a conformidade de sua execução;  

b)assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução  

dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das  

metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento;  

c)verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a con-

formidade da execução com os limites e destinações estabelecidas na le-

gislação pertinente;  

d)verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a le-

galidade e a legitimidade dos  atos e examinar os resultados quanto à eco-

nomicidade, à eficácia, eficiência da gestão orçamentária, financeira, patri-

monial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais; 

e)orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios  

e às normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;  

f)examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da en-

tidade e tomadas de contas especiais.  

g)propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações de  

sua entidade, quando couber, bem como a adequação dos mecanismos de  

controle social em funcionamento no âmbito de sua organização;  

h)acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades  

do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU;  

i)comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os  

fatos irregulares, que causaram prejuízo ao erário, à Secretaria Federal de  

Controle Interno, após dar ciência à direção da entidade e esgotadas todas  

as medidas corretivas, do ponto de vista administrativo, para ressarcir à en-

tidade;  
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j) elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAAAI do exer-

cício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da Auditoria Inter-

na RAAAI, a serem encaminhados ao órgão ou à unidade de controle inter-

no a que estiver jurisdicionado, para efeito de integração das ações de con-

trole, nos prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa de Controle, no  

capítulo V item 5 incisos I e II;  

k)verificar a consistência e a fidedignidade dos dados e informações que  

comporão as contas do Presidente da República no Balanço Geral da Uni-

ão/BGU; e  

l)testar  a  consistência  dos atos de aposentadoria,  pensão,  admissão de  

pessoal.”

No que diz respeito ás atividades ainda, temos na mesma IN SFC:

“  16.A unidade de auditoria interna em suas atividades operacionais deve   

atuar em sintonia com a metodologia descrita nesta Norma.” (grifo nosso)

Portanto, esta AUDIN executa seu plano de trabalho apoiada na Norma editada, 

no intuito de cumprir sua missão institucional e legal. 

c) Dos Objetivos

O objetivo da auditoria interna da UNILA é avaliar a integridade, adequação, eficá-

cia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de contro-

les internos integrados ao ambiente e de examinar o gerenciamento de riscos, visando au-

xiliar à administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos, tendo como missão 

a de agregar valor à gestão segundo os princípios constitucionais e legais, atuando, no 

ideal, preventivamente.

d) Composição da Auditoria Interna 

- Recursos Humanos: 

A Auditoria Interna da UNILA é composta, atualmente, por 5 servidores, sendo:
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Carlos Eduardo Gregório Pires - Contador

Cesar Henrique Bueno – Chefe da Auditoria Interna

Luiz Carlos Krudycz – Técnico em Contabilidade

Kelly Cristina Resqueti Paz – Auditora Interna

Maria Eliza R. Cárdenas – Secretária Executiva

Noelle Mariana Santos Araujo Fritzen – Auditora Interna 

Tendo em vista o grande desafio imposto a esta AUDIN, que é o acompanhamento e 
fiscalização da obra de construção do campus, avaliada, inicialmente em R$ 500 milhões 
de reais, já solicitamos junto à Secretaria de Gestão de Pessoas, um técnico 
especializado na área de engenharia ou arquitetura, para atuar na fiscalização direta do 
tema, visto a complexidade técnica e a especialização necessária para tal atividade.

Considerando o alto valor orçamentário, a complexidade da obra em andamento 

e a implantação recente da Universidade, acreditamos ser o momento do fortalecimento 

da Auditoria Interna, enquanto ferramenta para a racionalização dos controles internos, 

acompanhamento dos atos e assessoramento à Alta Gestão, por meio de estruturação do 

setor, com departamentos e divisões especializadas. 

- Sistemas do Governo Federal: 

Para auxiliar nos trabalhos da Auditoria, utilizamos os acessos aos sistemas SIA-

FI, SCDP, SIAPE e SIASG, com perfil consultivo.

- Regimento Interno do Setor: 

  Quanto ao Regimento Interno do setor, estamos no aguardo da elaboração das 

normatizações gerais da própria Instituição, como o Regimento Interno Geral da Universi-

dade, para que possamos definir demais parâmetros de trabalho para a auditoria interna.

Nesse sentido, promoveremos os esclarecimentos necessários à Comissão que 

atuará na elaboração do Regimento Interno da UNILA, no intuito de que o mesmo, em re-

lação às atividades, vinculação e demais assuntos referentes à Auditoria Interna, não en-

tre em desacordo com o previsto na IN 01/2001 SFC que regula as atividades deste setor. 
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- Orçamento da Auditoria: 

A unidade de auditoria interna não dispõe de recursos próprios definidos, sendo 

atendida com verba orçamentária do Gabinete do Reitor.

 

IV. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA / UNILA

a) Objetivos

O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna da UNILA para o exercício 2013, 

foi elaborado com base nas normas editadas pela Secretaria Federal de Controle Interno 

da Controladoria-Geral da União e nas necessidades da Instituição.

No exercício 2013, a Auditoria Interna executará sua programação de modo a cum-

prir o cronograma previsto no PAINT/2013 e realizará seus trabalhos de acordo com as 

normas técnicas aplicáveis a auditoria no serviço público, especialmente as ditadas pela 

IN 01/2001/SFC que regula as atividades das Auditorias Internas das Autarquias, panora-

ma no qual esta AUDIN está inclusa. 

As atividades a serem desenvolvidas no PAINT/2013 incluem o acompanhamento 

das ações e recomendações encaminhadas pela CGU e pelo Tribunal de Contas da Uni-

ão.

Os principais objetivos pretendidos com a execução do PAINT/2013 são o de pro-

mover o acompanhamento dos atos da gestão, por meio da análise e emissão de parece-

res com relação às amostras auditadas, assim como acompanhamento da adoção de me-

didas, pela Administração da UNILA, relativas às recomendações expedidas tanto pelo 

controle interno como pelo controle externo. 

Nesse sentido analisaremos sob o aspecto da: 
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Gestão Financeira – Acompanhamento, análise e emissão de pareceres quanto à libera-

ção e a prestação de contas de suprimento de fundos/cartão corporativo, formalização dos 

processos de pagamento, pagamento de auxílios, benesses e outros, bem como verifica-

ção das fases de empenho e liquidação da despesa;

Gestão orçamentária – Acompanhamento quanto à execução das receitas e despesas, 

bem como aos recursos relativos aos convênios, verificação quais as bases dos convêni-

os firmados, o plano de atividades e o cronograma de execução;

Gestão Patrimonial     – Acompanhamento, análise e emissão de pareceres sobre os inven-

tários físicos e financeiros, atualização dos termos de responsabilidade e verificação do 

estoque de materiais nos Almoxarifados, normas relativas à utilização de transportes, sis-

temas e procedimentos de conservação e utilização da frota de veículos, procedimentos 

de incorporação e de alienação/desfazimento de bens móveis e equipamentos do patrimô-

nio da Instituição, entre outros. 

Gestão de Suprimento de Bens e Serviços– Acompanhamento, análise e emissão de pa-

receres sobre as licitações, dispensas e inexigibilidades. Análise dos procedimentos relati -

vos à formalização de contratos. Sistema de controle de Almoxarifado e acompanhamento 

dos recursos do Programa de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais 

(REUNI), principalmente os relacionados a obras e serviços de engenharia;

Gestão de Recursos Humanos – Acompanhamento, análise e emissão de pareceres so-

bre o auxílio-transporte, insalubridade, periculosidade, declaração de bens e rendas, pro-

cessos  de  aposentadorias,  formalização  dos  atos  de  concessão  de  afastamento  e 

cessões, formalização processual e aplicação de recursos em processos de concessão de 

diárias e passagens, capacitação, ajuda de custo, auxilio-moradia, entre outros.

Outras Verificações - Acompanhar a execução dos programas de governo visando com-

provar o nível de execução das metas e o alcance de seus objetivos; Verificar a aplicação 

das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes traçadas pela Administração; 

Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos das unidades administrativas; Ava-
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liar a eficiência, a eficácia e a economicidade na aplicação e utilização dos recursos públi-

cos, apurar denúncias. 

b) Considerações Gerais

 O resultado das atividades de auditoria será levado ao conhecimento das chefias 

das áreas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fi -

zerem necessárias. As constatações, recomendações e pendências farão parte do relató-

rio de auditoria.

Para cumprir com o estabelecido no artigo 8 da IN/CGU nº 7, de 29.12.2006, a Au-

ditoria Interna encaminhará sumário sobre os trabalhos realizados e, ao final do exercício, 

será emitido relatório anual das atividades de auditoria interna, a ser encaminhado ao Rei-

tor e ao Conselho Universitário para conhecimento e análise dos atos praticados. 

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alte-

rações em função de fatores que prejudiquem a sua realização no período estipulado, tais 

como: treinamentos (cursos e congressos), greves de servidores, denúncias, trabalhos es-

peciais, atendimento ao Tribunal de Contas da União - TCU, Controladoria-Geral da União 

- CGU e Administração Superior da UNILA.

V -   FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAINT 2013  

I) Dados Gerais

O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna, exercício 2013, foi elaborado com 

base nas normas editadas pela Secretaria Federal de Controle Interno da CGU, assim 

como nas normas e diretrizes adotadas pela Instituição até o momento, assim como pelo 

histórico de atos praticados pela Gestão ao longo dos exercícios anteriores. 

O planejamento da auditoria foi pautado, também, pelos seguintes fatores:
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- Efetivo lotado na auditoria;

- Necessidades e perfil da Instituição;

- Materialidade, baseada no volume da área a ser examinada;

- Observações efetuadas no transcorrer do exercício;

- Relevância, pelas verbas orçamentárias destinadas;

- Fragilidade dos controles internos;

- Eficiência dos Controles internos, contábeis, financeiros, observada ao longo do exercí-

cio 2012; 

-  Planos, metas,  objetivos, programas  e  políticas  gerenciados  ou  executados  pela 

Instituição; 

(A UNILA não possui ainda o seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI,  

obrigatório para todas as Instituições e que alicerça as ações e políticas Institucionais.  

O mesmo se encontra em fase de elaboração, portanto, cabe esclarecer que pautar os  

trabalhos da Auditoria para o exercício 2013 sob esse aspecto, somente poderá ser  

realizado parcialmente.)

Foi distribuída no cronograma anual de atividades da auditoria interna, a carga ho-

rária mensal para as atividades de auditoria regular, estando incluído nas atividades tam-

bém a elaboração e o aprimoramento dos controles internos das unidades administrativas,  

bem como para o assessoramento técnico, a capacitação dos servidores da AUDIN e os 

demais itens obrigatórios.  

Compõem este PAINT, os anexos:

I – Matriz de risco;

II – Descrição das Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2013 - UNILA
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III – Carga Horária Homem/Hora – PAINT 2013 – UNILA

IV – Cronograma De Atividades – PAINT 2013 – UNILA

Para o desenvolvimento das atividades de auditoria, serão adotados os seguintes 

parâmetros:

a) Tipos de auditoria: 

-    auditoria operacional:    acompanhamento das atividades da unidade gestora e o efetivo 

desempenho de suas funções e responsabilidades, bem como verificar a adoção dos pro-

cedimentos sugeridos para correção de eventuais falhas ou impropriedades cometidas; 

- auditoria contábil: para identificar a adequação dos registros e procedimentos contábeis; 

- auditoria de gestão: para verificar a aplicação das políticas públicas definidas pelo Go-

verno Federal, os atos praticados pela Gestão, o cumprimento das metas, índices, aplica-

ção dos procedimentos, fluxos e métodos, entre outros. 

b)Período de exame: Ano de 2013 ou até a data de fechamento do último mês do exercí-

cio financeiro.

c)   Equipe  : 5 servidores  com carga horária de 40 horas semanais. 

d) Sistemas Utilizados: a auditoria interna irá acessar o SIAFI, SIASG, SIAPE, SCDP, in-

ternet, tribunais, TCU e os sistemas operacionais e de banco de dados da instituição.

e) Ações de Controle: monitoramento (acompanhamento e controle); avaliação preventiva 

(identificação de medidas preventivas, formulação de padrões de condutas, apuração de 

resultados, aferição de desempenho); ações corretivas (evidenciação de problemas, iden-

tificação das causas, proposta da recomendação, implementação de soluções). 

II - Desenvolvimento da Matriz de Risco
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 A matriz de risco para o exercício 2013 foi elaborada com base nas informações de 

auditorias de anos anteriores e verbas orçamentárias alocadas.

 A seguir relacionamos alguns fatores que serão considerados nas verificações pla-

nejadas: 

a) Procedimentos licitatórios e pagamentos – conjunto de procedimentos desde o início de 

um procedimento licitatório, passando pelo pagamento efetuado ao fornecedor e a respec-

tiva fiscalização do contrato, até o controle orçamentário dos dispêndios.

b) Formalização dos contratos de serviços de forma indireta  – conjunto de procedimentos 

desde a adjudicação e/ou homologação do processo de licitação pela autoridade adminis-

trativa, passando para a formalização do contrato, sua publicação, análise da planilha de 

custo para formação de preços dos pedidos de repactuação e recomposição de custo dos 

serviços, vigência da contratação, respectiva fiscalização e relatório de acompanhamento 

do contrato, até o controle orçamentário dos dispêndios.

c) Controle físico e financeiro de bens de consumo dispostos no almoxarifado – conjunto 

de procedimentos de registros dos materiais armazenados, sua distribuição para as unida-

des requisitantes, as alocações de verbas orçamentárias e controle da demanda pelas 

unidades para evitar estoques ociosos.

d) Controle da frota de veículos – conjunto de procedimentos de registro de saída, quilo-

metragem realizada e motorista responsável pelo veículo, controle da manutenção pre-

ventiva e corretiva com a substituição das peças e vistoria dos veículos, controle do con-

sumo de combustíveis pelos veículos, com a verificação se estão sendo útil ou antieconô-

mico. 

e) Controle físico e financeiro de bens móveis permanentes  – conjunto de procedimentos 

de registro dos bens sob a responsabilidade dos ordenadores de despesas, escrituração 

contábil realizada com o fim de verificar se foram registrados nos elementos de despesas 

corretos e pelos valores das notas fiscais, locais de armazenamento dos bens inservíveis  

e procedimentos para sua baixa.  
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f) Recursos Humanos – conjunto de procedimentos para o registro dos benefícios conce-

didos aos servidores, se as causas que deram origem estão orientadas em processos, 

dentre outros procedimentos de concessões e exclusões de benefícios registrados em ru-

bricas de pagamento.

g) Obras e Serviços de Engenharia – conjunto de procedimentos desde a fase interna e 

externa da licitação, publicação, análise da documentação e planilhas, projetos básico e 

executivo, formalização do contrato, fiscalização do contrato, medições e pagamento efe-

tuado ao prestador de serviços.

Os fatores relevantes foram classificados pelos créditos orçamentários destinados 

para as categorias de programas. Para a definição da matriz de risco, foram analisadas as 

atividades que compõem a Lei Orçamentária Anual nos aspectos da materialidade, re-

levância e criticidade.

Ocorre que no orçamento da UNILA, temos uma distorção na matriz, em decorrên-

cia da verba substancial envolvida e destinada à obra do campus, que para o exercício de  

2013 está estimado em R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 

Nesse sentido, abordaremos o item “materialidade” sob os dois aspectos, com e 

sem a inclusão do item “obra”. 

No entanto, para a elaboração da matriz de risco propriamente dita, considerare-

mos, para efeito de análise, a matriz isenta do valor da obra, visto que 100% dos paga-

mentos afetos à obra do campus da UNILA, efetuados ao longo do exercício de 2013, se-

rão analisados por esta AUDIN. 

a) Materialidade: é apurada com base no percentual de representatividade do item no or -

çamento global da Instituição, a saber: 

Materialidade Orçamento – com a obra 

R$ 101.684.814

Grau Orçamento – sem a obra – 

R$ 61.684.814

Grau

Altíssima  Ma-

terialidade

Acima de 50 milhões 5 Acima de 10 milhões   5
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Alta  Materiali-

dade

De  R$  10  milhões  a  R$ 

49.999.999 milhões

4 De R$ 2 a R$ 9.999.000 mi-

lhões

4

Média Materia-

lidade

De R$ 1 milhão a R$ 9.999.999 

milhões

3 De  R$  300  mil  a  R$ 

1.999.999 milhões  

3

Baixa  Materia-

lidade

De R$ 100 mil a R$ 999.999 mil 2 De R$ 80 a R$ 299.999 mil 2

Baixíssima Ma-

terialidade

> 99.999 mil 1 > 79.999 mil 1

b) Relevância: a análise da relevância se dá pela consideração dos programas, ações e 

atividades da Instituição, quanto aos seguintes aspectos:

Relevância Aspectos Grau
Altíssima Relevância Atividade ligada diretamente ao cum-

primento da missão da instituição

5

Alta Relevância Atividade  pertencente  ao  Planeja-

mento Estratégico da Instituição

4

Média Relevância Atividades que possam comprometer 

serviços prestados aos cidadãos

3

Baixa Relevância Atividades que possam comprometer 

a imagem da instituição

2

Baixíssima Relevância Outras atividades diversas 1

c) Criticidade: representa o quadro de situações críticas efetivas ou potenciais a 

ser controlado, identificadas em uma determinada unidade organizacional ou programa de 

governo. Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fra-

quezas, dos pontos de controle com riscos operacionais latentes, etc.

No caso da UNILA, esta AUDIN analisou as áreas sensíveis que receberam apon-

tamentos dos órgãos de controle e da própria auditoria interna, foram alvos de denúncias  

ou compõem áreas ainda insipientes em seus procedimentos, a saber: 

Criticidade Áreas Grau
Altíssima Criticidade Licitações,  contratos,  convênios  e 5
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contratações diretas; 
Alta Criticidade Execução orçamentária e financeira; 

assistência estudantil;

4

Média Criticidade Patrimônio  –  transportes,  almoxari-

fado, bens imóveis 

3

Baixa Criticidade Gestão  de  Recursos  humanos  – 

provimento e concessão de benes-

ses;

2

Baixíssima Criticidade Bolsas de pesquisa e extensão; su-

primento de fundos;

1

Considerando esses parâmetros, assim como os valores do PLOA 2013/UNILA – 

exceto o correspondente à obra - optamos por adotar o seguinte critério de avaliação:

80% das análises serão concentradas no grau de risco entre 9 a 15 

10% das análises serão concentradas no grau de risco entre 5 a 8

10% das análises serão concentradas no grau de risco abaixo de 4

VI DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL / CAPACITAÇÃO 

O Plano de implantação e estruturação da Unidade de Auditoria Interna da UNILA, 

previu a capacitação da equipe da Unidade, bem como as necessidades estruturais (espa-

ço físico e mão de obra) e tecnológicas necessárias, no intuito de atender às necessida-

des da Instituição e elevar a qualidade dos trabalhos desta Auditoria Interna, incluindo a 

participação nos cursos recomendados pelos órgãos de controle (CGU/TCU).

 Nesse sentido, prevê-se a participação, entre outros, durante o ano de 2013, dos 

servidores lotados nesta AUDIN, de acordo com as atribuições interna de cada um, nos 

seguintes cursos: 

Ação de Capa- Origem da De- Justificativa Cronograma Local Nº 
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citação e Trei-

namento

manda Horas

FONAI - MEC MEC/ AUDIN Integração e  Treinamento 

dos auditores internos de 

todas as instituições fede-

rais vinculadas ao MEC  

Maio/2013

Novembro/2013

A Definir 80 H

VIII  Semana de 

Administração 

Orçamentária, 

Financeira  e 

Contratações 

Públicas

ESAF/

AUDIN

Atualizar,  aperfeiçoar  e 

gerar conhecimentos rela-

tivos aos instrumentos de 

planejamento,  orçamento, 

administração financeira e 

compras no âmbito da ad-

ministração pública.

A Definir A Definir 40 H

Curso  de  Ges-

tão de Convêni-

os

AUDIT Atualização e Capacitação 

na área de gestão de con-

vênios e contratos

Abril/2013 A definir 24h

Curso de Fisca-

lização de obras 

e  serviços  de 

engenharia

AUDIT Capacitação na área de li-

citações,  visando  aprimo-

rar as técnicas de analise, 

considerando  a  importân-

cia e o vulto da obra para 

implantação da UNILA.

Agosto/2013 A definir 24h

Curso  SIAFI 

Gerencial

ESAF/AUDIN Atualização e capacitação 

para operação do SIAFI – 

o  domínio  do  sistema, 

compõe instrumento cruci-

al  para  as  atividades  da 

auditoria interna

Outubro/2013 A definir 24 h

Processo  Admi-

nistrativo  Disci-

plinar

ESAF/AUDIN Capacitação  dos  servido-

res  lotados  na  auditoria 

acerca do tema PAD, visto 

que  a  AUDIN  tem  entre 

suas  atribuições,  a  com-

A definir A definir 24 H
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petência  de  elaborar  ma-

nifestação acerca dos pro-

cessos de apuração.
Fiscalização  e 

gestão  de  con-

tratos

AUDIT Atualização  e  capacita-

ção.

A definir A definir 24 h

Auditoria Gover-

namental 

AUDIT Atualização e capacitação 

na área especifica.

Novembro/2013 A Definir 24 h

VII CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos de auditoria serão realizados segundo as normas de auditoria aplicá-

veis ao serviço público federal e as práticas contábeis adotadas no Brasil,  objetivando 

emitir opinião sobre as contas das unidades analisadas, assim como diagnosticar e certifi-

car a gestão dos recursos alocados executada por seus agentes responsáveis, conforme 

a IN 01/2001 SFC, a saber:

“  16. A unidade de auditoria interna em suas atividades operacionais   

deve atuar  em sintonia com a metodologia  descrita nesta  Norma.”  

(grifo nosso)

A unidade de Auditoria Interna prestará assistência durante todas as auditorias rea-

lizadas na UNILA, tanto pela Controladoria Geral da União, quanto pelo Tribunal de Con-

tas da União, bem como quaisquer outras auditorias e fiscalizações externas, acompa-

nhando as recomendações efetuadas pelos mesmos e informando seus resultados aos ór-

gãos competentes. 

Diante da proposta de PAINT/2013 elaborada, submetemos à análise prévia  da 

CGU Regional/PR, a fim de que esta se manifeste acerca do cumprimento das normas e  

orientações  pertinentes,  além  de  tecer  suas  recomendações,  em  atendimento  à  IN 

07/2006, as saber:

“Art. 4º A proposta de PAINT será submetida à análise prévia da CGU  

ou dos respectivos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno  

que fiscalizam a entidade, até o último dia útil do mês de outubro do  
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exercício anterior ao de sua execução. (Redação dada pela Instrução  

Normativa CGU nº 09, de 14 de novembro de 2007)

Art. 5º  As unidades de controle da CGU e os órgãos setoriais restitui-

rão a proposta de PAINT à entidade no prazo máximo de 20 (vinte)  

dias úteis a contar do seu recebimento, com expressa manifestação  

sobre o cumprimento das normas e orientações pertinentes, acresci-

da de observações sobre as atividades programadas e recomenda-

ção, quando for o caso, de inclusão de ações de auditoria interna que  

não  tenham sido  programadas  pela  entidade,  para  atendimento  a  

pontos que sejam relevantes segundo a avaliação do respectivo ór-

gão de controle interno.

§ 1º  Na ausência de manifestação dos órgãos central e setoriais do  

Sistema de Controle Interno no prazo estipulado no  caput, a unidade  

de auditoria interna deverá dar prosseguimento às providências pre-

vistas nos arts. 6º e 7º.

§ 2º   O eventual  não-atendimento às recomendações que tenham 

sido  adicionadas deverá  ser  devidamente  justificado  pela  entidade  

quando do encaminhamento do PAINT definitivo ao órgão de controle  

interno respectivo.”

Com a elaboração do PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria espera-se 

que os trabalhos da auditoria da UNILA, sejam compatíveis com tal planejamento, a fim de 

que os resultados aconteçam conforme o esperado.
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