MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
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RESOLUÇÃO Nº 10/2021 DE 29 DE ABRIL DE 2021

Aprova o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna
– PAINT 2021 do Instituto
Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº 11.892/2008 de
29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de 11 de novembro de 2020,
publicado no D.O.U. de 12 de Novembro de 2020;
considerando a decisão do plenário deste Conselho Superior na 60ª Reunião Ordinária
de 27 de abril de 2021; e,
considerando, ainda, o que consta no Processo 23249.048736.2020-11;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2021 do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, conforme anexo a esta Resolução, com atos
a partir de 01 de janeiro de 2021;
Parágrafo Único: Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros para cumprimento
das ações de auditoria programadas no PAINT 2021.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
(assinado eletronicamente)
CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA
Presidente
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1. INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) contém a programação dos
trabalhos da unidade de auditoria interna (AUDIN) da entidade para execução no
exercício de 2021.
Sua elaboração levou em conta os conceitos e as diretrizes estabelecidas pela
Controladoria-Geral da União (CGU), por intermédio da Instrução Normativa
SFC/MTCGU nº 09/2018, de 09 de outubro de 2018, que dispõe sobre a elaboração
e comunicação do PAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder
Executivo Federal.
Nessa esteira, a Resolução CONSUP nº 106/2018, do Conselho Superior do
IFMA, determina no art. 184, que compete à Auditoria Interna a elaboração do PAINT
na forma e nos prazos estabelecidos pela CGU e nesse mesmo sentido, a IN
SFC/MTCGU nº. 09/2018 (arts. 3º e 4º) dispõe que o PAINT deve ser elaborado pela
Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) com a finalidade de definir os
trabalhos a serem realizados pela auditoria interna no exercício seguinte ao da
elaboração do PAINT, observando os princípios da autonomia técnica, da
objetividade, da harmonização com as estratégias, objetivos, riscos e a aderência ao
planejamento estratégico da Instituição.
Oportuno asseverar, ainda, que foram observados na elaboração do PAINT
2021 os objetivos constantes no Planejamento Estratégico do IFMA, referente ao
período de 2016-2020, os macroprocessos das atividades finalísticas e de apoio, os
quais estão desdobrados em 10 (dez) dimensões estratégicas (gestão do ensino,
gestão da pesquisa, pós-graduação e inovação, gestão da extensão, gestão de
desenvolvimento institucional, gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão da
tecnologia da informação, gestão de infraestrutura, gestão de projetos e gestão da
comunicação), os quais têm como objetivo precípuo melhorar a governança da
organização.
Por fim, importante esclarecer que esta proposta é suscetível a alterações e à
inclusão de novas ações, desde que atendam aos requisitos de admissibilidade,
decorrentes de demandas que ocorram ao longo do exercício e que não estejam
contempladas

no

presente

planejamento,

ações

essas

denominadas

de

extraordinárias.
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2. A INSTITUIÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA), criado pela Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, integra a Rede Federal
de Educação Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação.
O IFMA é uma instituição de educação superior, básica e profissional,
pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjunção de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica, de
natureza jurídica autárquica, detentora de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
O IFMA possui 29 campis e 6 Centros de Referências. O Instituto
possui a sede de sua administração central domiciliada na Reitoria, em São Luís - MA,
e com suas unidades, denominadas de Campus, espalhadas em vários pontos de
presença no Estado do Maranhão.
Figura 01 – Pontos de presença do IFMA no Maranhão

Fonte: Relato Integrado de Gestão (Exercício 2019)
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2.1.

Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional do IFMA se subdivide em três grandes

órgãos: Órgãos Colegiados da Administração Superior, Órgãos Executivos e Órgãos
de Fiscalização e Controle. O organograma do IFMA foi reestruturado pela Resolução
nº 120/2016 – CONSUP, que validou alterações do Estatuto do IFMA e pela
Resolução nº 121/2016-CONSUP, que aprovou a estrutura organizacional da Reitoria.
Abaixo, seguem os órgãos colegiados da Administração Superior, Executivos e
órgãos colegiados consultivos e deliberativos especializados.
Figura 02 – Organização Administrativa do IFMA

Fonte: Relato Integrado de Gestão (Exercício 2019)

2.2.

Mapa Estratégico e Modelo de Negócio do IFMA
O planejamento das atividades da Auditoria Interna do IFMA está

diretamente ligado aos objetivos estratégicos do IFMA, razão pela qual é de
fundamental importância a apresentação do Mapa Estratégico e Modelo de Negócio
da instituição, apresentando seus objetivos estratégicos para a realização da sua
missão e alcance da sua visão institucional.
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Figura 03 – Mapa Estratégico do IFMA (2016-2020)

Fonte: Planejamento Estratégico (2016-2020).
Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf

Figura 04 – Modelo de Negócio do IFMA

Fonte: Relato Integrado de Gestão (Exercício 2019)
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2.3.

Principais processos das atividades finalísticas e de apoio
Os principais processos de trabalho do IFMA das atividades finalísticas

e de apoio estão definidos nos Painéis de Contribuição (desdobramento estratégico
do Instituto) divididos entre as 5 (cinco) Pró-Reitorias, a Assessoria de Comunicação
(ASCOM) e o Centro de Referência Tecnológica (CERTEC). O painel de contribuição
apresenta, dentre outras informações, as entregas de cada unidade (processos de
trabalho), garantindo o alinhamento e a contribuição de cada uma com os objetivos
estratégicos.
Figura 05 – Processos das atividades finalísticas (PROEN)
Fonte: Planejamento Estratégico (2016-2020).
Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf

Figura XX – Principais processos das atividades finalísticas (PRPGI)

Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf

Figura 06 – Processos das atividades finalísticas (PRPGI)

Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf
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Figura 07 – Processos das atividades finalísticas (PROEXT)

Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf

Figura 08 – Processos das atividades finalísticas (CERTEC)

Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf

Figura 09 – Processos das atividades de apoio (PROAD)

Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf

Figura 10 – Processos das atividades de apoio (PROPLADI)

Disponível em: https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/53/2017/01/planoestrategico20162020.pdf
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3. A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)
O Instituto Federal do Maranhão – IFMA é uma autarquia federal, criada
pela Lei nº 11.892/2008, detentora de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar, vinculada ao Ministério da Educação
(MEC). Para tanto, seus recursos orçamentários são oriundos do Orçamento Geral da
União (disponível em <https://www.congressonacional.leg.br/ploa-2021>), conforme
se vê na tabela a seguir:
Tabela 01 – Orçamento Anual do IFMA (PLOA 2021)

Fonte: https://www.congressonacional.leg.br/ploa-2021

4. DA AUDITORIA INTERNA
A Auditoria Interna (AUDIN) do IFMA é uma unidade técnica de controle,
que se configura como terceira linha de defesa da instituição e presta serviços de
avaliação e de consultoria mediante um conjunto de procedimentos, tecnicamente
normatizados com base nos pressupostos de independência e objetividade, auxiliando
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à estruturação e ao funcionamento da primeira e da segunda linhas de defesa do
IFMA.
A AUDIN tem por missão básica auxiliar o IFMA no intuito de agregar
valor e melhorar as operações da instituição na realização de seus objetivos, a partir
da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a
eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles
internos. Nesse sentido, a AUDIN tem como propósito aumentar e proteger o valor
organizacional do IFMA, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento
baseados em riscos.
Assim, segundo o art. 14 do Estatuto da AUDIN, compete à Auditoria
Interna:
I - realizar serviços de avaliação que compreendem a análise objetiva de evidências
com vistas a fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de
auditoria;
II - realizar serviços de consultoria com atividades de assessoria, de aconselhamento,
de treinamento e outros relacionados, a partir da solicitação específica dos gestores
que devem abordar assuntos estratégicos da gestão, como os processos de
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos e ser condizentes com
os valores, as estratégias e os objetivos da Unidade Auditada;
III - preservar os interesses da instituição contra ilegalidades, erros ou outras
irregularidades, assessorando a administração em apurações preliminares de
denúncias oriundas da Ouvidoria Interna do IFMA, comunicando ao CONSUP sobre
os resultados dos trabalhos;
IV - apoiar a estruturação e o funcionamento da primeira e da segunda linha de defesas
do IFMA, por meio de prestação de serviços de avaliação ou de consultoria;
V - promover ações de sensibilização, capacitação e orientação da alta administração
enquanto a Unidade Auditada não possuir um processo de gerenciamento de riscos;
VI - auxiliar a Unidade Auditada a manter controles efetivos, a partir da avaliação
destes controles, examinando se estes são identificados, aplicados e efetivos nas
respostas aos riscos. Ainda nesta linha de auxílio, deve a AUDIN avaliar se a alta
administração possui consciência de sua responsabilidade pela implementação e
melhoria contínua desses controles, pela exposição a riscos internos e externos,
comunicação e pela aceitação de riscos;
VII - avaliar e, quando necessário, recomendar a adoção de medidas apropriadas para
a melhoria do processo de governança da Unidade Auditada;
VIII - examinar e emitir parecer sobre a Prestação de Contas Anual e Tomada de
Contas Especiais da Instituição;
IX - elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), baseado em
riscos, do exercício seguinte, e encaminhar para aprovação do CONSUP e
posteriormente para a CGU;
X – executar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), baseado em
riscos, após aprovação do CONSUP e encaminhamento à CGU para fins de supervisão
técnica;
XI - organizar e apresentar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna
(RAINT) ao final de cada exercício, encaminhando-o aos Órgãos competentes do
Controle Interno do Poder Executivo Federal;
XII - apoiar o controle externo, acompanhando e implementando as recomendações
dos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU;
XIII - propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações da
Instituição e adequação dos controles já existentes;
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XIV - propor e acompanhar o desenvolvimento de ações que visem o fortalecimento da
gestão e a racionalização dos controles;
XV - promover estudos periódicos das normas e orientações internas, com vistas a sua
adequação e atualização à situação em vigor;
XVI - encaminhar anualmente ao CONSUP para apreciação e aprovação a minuta de
revisão/atualização do Estatuto da Auditoria Interna;
XVII – apresentar, semestralmente os resumos dos relatórios de auditoria ao CONSUP.

A AUDIN vincula-se ao Conselho Superior (CONSUP) do IFMA,
sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal (CGU), conforme o art. 5º,
da Resolução nº 62/2020-CONSUP, que aprovou o Estatuto da Auditoria Interna.

4.1.

Equipe técnica
A AUDIN, para o cumprimento de suas ações, programou suas

atividades para o exercício de 2021 considerando a força de trabalho de 11 auditores,
conforme quadro resumo abaixo

Nº
01
02
03
04
05
06
07

Quadro 01 – Equipe técnica da Auditoria Interna do IFMA
Servidor
Cargo/Formação Acadêmica
Auditor – Especialista em Gestão Pública e Responsabilidade
Anderson Amorim Alves
Fiscal e Bacharel em Ciências Contábeis
Auditor – Especialista em Direito Público e Bacharel em Direito
Clauber Correa Carvalho
Dulcineide dos Remédios
Auditora – Especialista em Gestão Pública e Bacharel em
Moraes Rêgo**
Direito//Chefe Interina da Auditoria Interna
Halden Délio Fernandes
Auditor – Especialista em Gestão Pública, Bacharel em
Pereira*
Ciências Contábeis e Administração
Herlon Jackson Coelho
Auditor – Especialista em Auditoria e Bacharel em Ciências
Serejo***
Contábeis
João Luiz Trindade de
Auditor – Especialista em Gestão Pública, Bacharel em
Azevedo
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas
Auditor – Especialista em Direito Público e Bacharel em Direito
Lucas Arruda Martins Calixto

Auditor – Especialista em Auditoria e Bacharel em Ciências
Contábeis
Maria das Dores R. Silva
Auditora – Especialista em Gestão e Supervisão Educacional e
09
Bacharel em Direito
Auditora – Mestre em Desenvolvimento Socioeconômico,
Lívia Maria M. Jansen de
10
Especialista em Gestão Pública, Bacharel em Ciências
Mello
Econômicas e Ciências Contábeis
Juliane Castelo Branco
Auditora – Especialista em Direito Público com ênfase em
11
Vasconcelos
Gestão Pública e Bacharel em Direito
*Chefe da Auditoria Interna até 18.03.21. Portaria 1.293/2021 - DOU 24.03.21
** Chefe Interina da Auditoria Interna período 18.03.21 a 18.06.21. Portaria nº 1409/2021 de 05.04.2021
***Licença para Tratamento de Saúde
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O Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2021 (PAINT/2021) é
o documento elaborado com a finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem
realizados pela Auditora Interna do IFMA durante o exercício de 2021, em
cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa SFC/MTCGU n° 09/2018.
5.1.

Aspectos Gerais do PAINT
O PAINT/2021 tem como premissa o planejamento macro e a definição

precípua e ordenada das ações de auditoria interna e das ações de fortalecimento das
atividades de auditoria, programadas para execução no ano subsequente à sua
elaboração.
Durante todo o processo de elaboração, a AUDIN buscou seguir os
princípios orientadores dispostos no art. 5°, parágrafo único, da Instrução Normativa
SFC/MTCGU n° 09/2018, quais sejam: a autonomia técnica, a objetividade e a
harmonização com as estratégias, bem como os objetivos e os riscos do IFMA.
O PAINT/2021 abrange o período de 02/01/2021 a 31/12/2021.
Considerando as horas úteis (excluídos feriados, férias, licenças e afastamentos) de
onze auditores, a AUDIN terá́ um total de 19.522 horas para a execução das
atividades, conforme detalhado no Apêndice I.
Cabe à equipe de Auditoria, na execução das atividades, elaborar e
consolidar papéis de trabalho sistematizados para evidenciar os achados de auditoria,
bem como formular métodos, programas e questionários para subsidiar a realização
das ações de controle, conforme o disposto na Instrução Normativa SFC/MTCGU n°
03, de 09 de junho de 2017, e modelos de ações desenvolvidos pelos órgãos/unidades
integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
5.2.

Fatores considerados na elaboração do PAINT
Para elaboração do PAINT/2021 levou-se em conta a missão, a visão,

os valores e os objetivos e projetos estratégicos do IFMA, os principais processoschave das atividades finalísticas e de apoio contidos no Planejamento Estratégico do
IFMA (2016-2020), Projeto Pedagógico Institucional discriminados no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMA (2019-2023), a materialidade dos
recursos envolvidos, as expectativas da alta administração (obtida através de
pesquisas aplicadas junto aos membros do Conselho Superior, Diretores Gerais e
Pró-Reitores), a criticidade (interstício de tempo da última auditoria realizada),
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histórico de achados (fragilidades/irregularidades) de auditoria identificados a partir de
trabalhos realizados pela AUDIN, CGU e TCU, os quais foram consolidados na matriz
de fatores de riscos (Apêndice II).
5.3.

Relação dos trabalhos em função de obrigação normativa
No quadro 02, estão relacionadas as ações em função de obrigação

normativa ou por outros motivos que não a avaliação de riscos. Cabe destacar que
até a elaboração do presente PAINT (2021) não houve solicitação para realização de
trabalhos específicos por parte da alta administração (Conselho Superior,
Gabinete/Reitoria, Pró-Reitorias e Diretores Gerais dos Campi). Assim, no decorrer
do exercício de 2021, à medida que as demandas da alta administração forem
encaminhadas à AUDIN, essas serão executadas por meio da ação 6.1.
Quadro 02 - Ações selecionadas que não seguiram os critérios de avaliação de riscos
1. MACROPROCESSO: CONTROLE DA GESTÃO
Nº
Descrição das ações planejadas que não seguiram os critérios de
Ação de Auditoria
Ação
avaliação de riscos
● Origem da demanda: CGU.
● Objetivo: Contabilizar os benefícios financeiros e não financeiros
da atividade de auditoria interna, em consonância com a Instrução
Normativa SFC/CGU nº 10/2020.
● Risco(s) associado(s): R1 - Ausência de mensuração de valor
agregado da AUDIN junto à instituição; R2 - Descumprimento de
Contabilização dos
obrigações normativas.
Resultados e
● Relevância: Cumprimento das obrigações normativas.
1.1
Benefícios da
● Escopo resumido: Levantar os benefícios financeiros e não
Atividade de
financeiros alcançados no exercício de 2020 por meio dos
Auditoria Interna
trabalhos realizados pela AUDIN, em conformidade com as
orientações da CGU.
● Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.03.2021.
● HH previsto:241 horas.
● Local: Auditoria Interna.
● Conhecimento Específico: IN SFC/CGU Nº 10/2020.
● Origem da demanda: CGU.
● Objetivo: Apresentar os resultados dos trabalhos realizados em
2020 pela AUDIN, comparando-os com o planejamento previsto
no PAINT 2020.
● Risco(s) associado(s): R1 - Elaboração do RAINT em desacordo
Elaboração do
com os procedimentos legais e formais vigentes.
Relatório Anual de ● Relevância: Cumprimento das obrigações normativas.
1.2
Atividades de
● Escopo resumido: Elaboração do RAINT de acordo com a IN
Auditoria Interna
SFC/MTCGU
nº
09/2018
e
Submissão
para
(RAINT)/2020
apreciação/aprovação do Conselho Superior (CONSUP) do IFMA
e posterior encaminhamento à CGU.
● Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.03.2021
● HH previsto: 240 horas.
● Local: Auditoria Interna.
● Conhecimento Específico: IN SFC/MTCGU Nº 09/2018.
Acompanhamento ● Origem da demanda: TCU.
1.3
da elaboração do
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Relatório de
Gestão 2020

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

1.4

Monitoramento de
demandas do TCU
e da CGU

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1.5

Elaboração do
PAINT 2022

●
●
●
●
●

5.4.

Objetivo: Acompanhar o processo de prestação de contas do
IFMA, referente ao exercício de 2020.
Risco(s) associado(s): R1 - Inobservância dos procedimentos
legais e formais exigidos pelos órgãos de controle relativos à
elaboração do Relatório de Gestão.
Relevância: Cumprimento das exigências contidas na legislação
aplicável, emanadas do Tribunal de Contas da União.
Escopo resumido: Verificar se todas exigências da IN TCU nº
84/2020 e suas Decisões Normativas estão sendo executadas
pela gestão em sua prestação de contas do exercício/2020.
Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.03.2021.
HH previsto: 240 horas.
Local: Auditoria Interna e PROPLADI.
Conhecimento Específico: IN TCU nº 84/2020, Decisões
Normativas do TCU relacionada à prestação de contas.
Origem da demanda: TCU/CGU.
Objetivo: Monitorar os atos da gestão voltados para o atendimento
das solicitações, recomendações e determinações do TCU
(sistema Conecta/TCU, sistema e-Pessoal – Módulo indícios e
Acórdãos) e da CGU (Alertas ALICE, Trilhas de auditoria e
monitoramento PPP no sistema e-Aud/CGU).
Risco(s) associado(s): R1 - Não atendimento das solicitações,
recomendações e determinações nos prazos estabelecidos,
podendo gerar responsabilização dos gestores do IFMA.
Relevância: Correção de impropriedades/ilegalidades apontadas
pelos órgãos de controle.
Escopo resumido: Acompanhamento da implementação de 100%
das solicitações/recomendações/determinação da CGU e do
TCU.
Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
HH previsto: 976 horas.
Local: Auditoria Interna e Gabinete/Reitoria.
Conhecimento Específico: Relatórios de Auditorias, IN
SFC/MTCGU Nº 03/2017; Acórdãos e demais legislações
aplicáveis.
Origem da demanda: CGU.
Objetivo: Elaborar proposta do PAINT/2022.
Risco: Elaboração do PAINT em desacordo com os
procedimentos legais e formais.
Relevância: Sistematização das atividades planejadas para
serem desenvolvidas em 2022.
Escopo: Elaboração do PAINT de acordo com a IN SFC/MTCGU
nº 09/2018.
Cronograma de execução: 01.09.2021 a 31.10.2021
HH previsto: 240 horas.
Local: Auditoria Interna.
Conhecimento Específico: IN SFC/MTCGU Nº 03/2017; IN
SFC/MTCGU Nº 09/2018 e demais legislações aplicáveis.

Relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos
A aplicação da metodologia (Apêndice II) da seleção de temas de

auditoria a partir de fatores de riscos (materialidade, relevância e criticidade) implicou
no planejamento das ações 2.1 a 2.4. Por fim, foi criada a ação 2.5 objetivando a
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conclusão das ações 2.1 a 2.4 do PAINT/2020 que foram iniciadas e não concluídas
durante o exercício de 2020 em virtude do cenário de pandemia (COVID-19).
Quadro 03 - Ações de auditoria selecionadas com base na avaliação de riscos (Apêndice II)
2. MACROPROCESSO: AVALIAÇÃO DA GESTÃO
Ação de
Nº Ação
Descrição das ações planejadas para serem executadas no exercício
Auditoria
● Origem da Demanda: Matriz de Fatores de Riscos (Apêndice II).
● Objetivo: Avaliar os controles internos (em níveis de entidade e
atividade) dos programas e projetos de assistência estudantil do
Auditoria de
IFMA.
2.1
Avaliação
● Escopo: Será definido no Plano de Auditoria que será elaborado.
● Cronograma de execução: 01.07.2021 a 31.12.2021.
● HH previsto: 816,22 horas.
● Local: Auditoria Interna, Pró-Reitoria de Ensino e Campi.
● Origem da Demanda: Matriz de Fatores de Riscos (Apêndice II).
● Objetivo: Avaliar os controles internos (em níveis de entidade e
atividade) dos processos licitatórios do IFMA.
Auditoria de
2.2
● Escopo: Será definido no Plano de Auditoria que será elaborado.
Avaliação
● Cronograma de execução: 01.07.2021 a 31.12.2021.
● HH previsto: 816,22 horas
● Local: Auditoria Interna, Pró-Reitoria de Administração e Campi.
● Origem da Demanda: Matriz de Fatores de Riscos (Apêndice II).
● Objetivo: Avaliar os controles internos (em níveis de entidade e
atividade) dos processos relacionados a folha de pagamento do IFMA.
Auditoria de ● Escopo: Será definido no Plano de Auditoria que será elaborado.
2.3
Avaliação
● Cronograma de execução: 01.07.2021 a 31.12.2021.
● HH previsto: 816,22 horas
● Local: Auditoria Interna, Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional e Campi.
● Origem da Demanda: Matriz de Fatores de Riscos (Apêndice II).
● Objetivo: Avaliar os controles internos (em níveis de entidade e
atividade) em programas/projetos de combate à evasão escolar do
IFMA.
Auditoria de
2.4
● Escopo: Será definido no Plano de Auditoria que será elaborado.
Avaliação
● Cronograma de execução: 01.07.2021 a 31.12.2021.
● HH previsto: 816,22 horas
● Local: Auditoria Interna, Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional e Campi.
● Origem da demanda: Remanejamento das ações 2.1 a 2.4 do
PAINT/2020 que foram somente iniciadas e não concluídas durante o
exercício de 2020 em virtude do cenário de pandemia (COVID-19).
Auditoria de ● Cronograma de execução: 04.01.2021 a 30.06.2021.
2.5
Avaliação
● HH previsto:3.264 horas.
● Local: Auditoria Interna, Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Pró-Reitoria de Administração e
Campi.

5.5.

Atividades de Capacitações
As ações de capacitação serão realizadas durante todo o período de

2021, de acordo com as ofertas de cursos e eventos oferecidos pelo Centro de
Formação de Servidores do IFMA (CFS), Escola Nacional de Administração Pública
(ENAP), Escola Superior do TCU (Instituto Serzedello Corrêa), Controladoria Geral da
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União (CGU), Associação Nacional dos Servidores Integrantes das Auditorias Internas
do Ministério da Educação (Associação FONAI-MEC) e União Nacional dos Auditores
do Ministério da Educação (UNAMEC), podendo ser presencial ou na modalidade à
distância.
Desta forma, serão reservados 10% do total de horas programadas por
auditor (Apêndice I) para participação em cursos e eventos de capacitação durante o
exercício de 2021, atendendo assim ao disposto no inciso III do artigo 5º da IN
MTCGU/SFCI nº 09/2018 que exige a previsão no PAINT de, no mínimo, 40 horas de
capacitação para cada auditor interno governamental, incluindo o responsável pela
UAIG.
Tabela 02 – Horas estimadas para eventos/cursos de capacitações por parte dos auditores
3. 3. MACROPROCESSO: GESTÃO DA AUDITORIA INTERNA
Horas-capacitações
Nº
Ação de
Horas de trabalho
Equipe
programadas/
Total
Ação
auditoria
programadas/Auditor
Auditor
10 auditores/
Cursos e
1.816h
181,60 h
1.816h
eventos de 40h semanais
3.1
capacitaçã
1 auditor/
1.362h
136,20 h
136,2h
o
30h semanais
Total previsto para eventos/cursos de capacitações - Exercício 2021
1.952,2h

Por fim, a AUDIN prevê (prioritariamente na modalidade Ead) a
participação dos auditores nos seguintes cursos e eventos técnicos de capacitação:
1) Auditoria Baseada em Risco – Etapa I (TCU – Carga horária: 25 horas),
2) Auditoria Baseada em Risco – Etapa II (TCU – Carga horária: 25 horas),
3) Auditoria Operacional (TCU – Carga horária: 60 horas),
4) Gestão de Riscos em processos de trabalho (Segundo o COSO) (ENAP – Carga
horária – 20 horas),
5) Gestão de Riscos em Processos de trabalho (Baseado na ISO 31000.2018 (ENAP
– Carga horária: 20 horas),
6) Tesouro Gerencial (ENAP – Carga horária: 60 horas),
7) Contabilidade com foco na gestão do patrimônio público (ENAP – Carga horária: 21
horas),
8) SIAFI Básico (ENAP – Carga horária: 35 horas),
9) Prevenção e detecção de cartéis em licitações (ENAP – Carga horária: 30 horas),
10) Introdução à Gestão de Processos (ENAP – Carga horária: 20 horas),
11) Elaboração de Relatórios de Auditoria (ENAP – Carga horária: 30 horas),
12) Técnicas de Auditoria Interna Governamental (ENAP – Carga horária: 40 horas),
13) Contabilização de benefícios (ENAP – Carga horária: 10 horas),
14) SIAPE Cadastro (ENAP – Carga horária: 40 horas),
15) SIAPE Folha (ENAP – Carga horária: 40 horas),
15) III Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno (COBACI/UNAMEC) e
16) 53º FONAITec (Associação FONAI-MEC).

5.6.

Ações de monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN
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O monitoramento é uma etapa do processo de auditoria que tem o
propósito de verificar a implementação ou não pela unidade auditada, das
recomendações emitidas pela AUDIN, podendo ser realizada no contexto de uma
nova auditoria ou mediante designação específica. Nesse sentido, o artigo 5º, inciso
IV, da IN SFC/MTCGU nº 09/2018 estabelece que no PAINT deve constar previsão
da atividade de monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores
e ainda não implementadas pela Unidade Auditada.
Seguindo essa lógica, as recomendações oriundas da AUDIN estão
sendo monitoradas eletronicamente por meio de planilha gerencial da AUDIN,
conjuntamente com o sistema SUAP (Módulo Auditoria). No entanto, para o exercício
de 2021, a AUDIN dedicará a carga horária de 1.952 (um mil, novecentos e cinquenta
e duas) horas para o monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos
anteriores e ainda não implementadas, conforme determina o inciso IV, do art. 5º da
IN CGU nº 09/2018.
Por fim, aduz-se que durante o exercício de 2021, a unidade migrará
gradativamente as recomendações em monitoramento para o sistema e-Aud (CGU).
Quadro 04 - Ações de monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN
4. MACROPROCESSO: CONTROLE DA AUDITORIA INTERNA
Nº
Ação de Auditoria
Descrição das ações planejadas para serem executadas no exercício
Ação
● Origem da Demanda: AUDIN.
● Objetivo: Acompanhar e verificar o atendimento das
recomendações emitidas pela AUDIN, visando também cientificar a
administração dos riscos assumidos em razão do não atendimento
das recomendações da AUDIN.
● Risco(s) associado(s): R1 - Descumprimento das recomendações
da Auditoria Interna pelos setores auditados do IFMA.
Monitoramento
● Relevância: Acompanhar a aceitação das recomendações da
das
Auditoria, de modo a garantir a eficácia dos trabalhos.
4.1
Recomendações ● Escopo: Verificar o atendimento das recomendações previstas nos
da Auditoria
Relatórios de Auditoria dos exercícios anteriores, feito por meio de
Interna
testes de auditoria, visando certificar se as recomendações estão
sendo adotadas pela gestão.
● Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
● HH previsto: 1952 horas.
● Local: Auditoria Interna, Pró-Reitorias e Campus.
● Conhecimentos Específicos: Relatórios de Auditorias, IN
SFC/MTCGU Nº 03/2017; IN SFC/MTCGU Nº 04/2018 e IN
SFC/MTCGU nº 09/2018.
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5.7.

Atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade
da atividade de auditoria interna
A Instrução Normativa nº 03/2017 da CGU estabelece que a UAIG deve

instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) que
contemple toda a atividade de auditoria interna governamental, desde o seu
gerenciamento e planejamento até o monitoramento das recomendações emitidas.
As principais diretrizes para instituição do PGMQ da AUDIN do IFMA
estão estabelecidas nos artigos 64 a 70 do Estatuto da Auditoria Interna, aprovado
pela Resolução CONSUP nº 62/2020 (27.10.2020), conforme discriminadas abaixo.
SEÇÃO IX
Da Gestão e Melhoria da Qualidade
Art. 64. O Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade (PGMQ), cujas ações serão
detalhadas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), em atendimento ao inciso V
do art. 5º IN SFC/CGU nº 9, de 09 de outubro de 2018, tem por objetivo estabelecer
atividades de caráter permanente destinadas a avaliar a qualidade, a produzir
informações gerenciais e a promover a melhoria contínua da atividade de auditoria
interna do IFMA.
Art. 65. O PGMQ deve ser aplicado tanto no nível de trabalhos individuais de auditoria,
quanto no nível mais amplo da atividade de auditoria interna. As avaliações devem
incluir todas as fases da atividade de auditoria interna, quais sejam, os processos de
planejamento, de execução dos trabalhos, de comunicação dos resultados e de
monitoramento, de forma a aferir:
I - o alcance do propósito da atividade de auditoria interna;
II - a conformidade dos trabalhos com as disposições da IN SFC/CGU nº 3, de 9 de
junho de 2017, da IN SFC/CGU nº 8, de 6 de dezembro de 2017 e com as normas e
procedimentos de auditoria estabelecidos por esse Estatuto da AUDIN do IFMA;
III - a conduta ética e profissional dos auditores.
Art. 66. Os resultados do PGMQ serão utilizados como base para os processos de
capacitação de auditores e de melhoria contínua da atividade de auditoria interna.
Art. 67. O PGMQ será implementado por meio de avaliações internas e externas de
qualidade, assim consideradas:
I - Avaliações internas:
a)
Monitoramento contínuo.
b)
Avaliações periódicas.
II – Avaliações externas.
§ 1º O monitoramento contínuo contempla, entre outras, as seguintes atividades:
I - planejamento e supervisão dos trabalhos de auditoria;
II - revisão de documentos, de papéis de trabalho e de relatórios de auditoria;
III - estabelecimento de indicadores de desempenho;
IV - avaliação realizada pelos auditores, após a conclusão dos trabalhos;
V - feedback de gestores e de partes interessadas: de forma ampla, para aferir a
percepção da alta administração sobre a agregação de valor da atividade de auditoria
interna; e de forma pontual, considerando os trabalhos individuais de auditoria
realizados;
VI - listas de verificação (checklists) para averiguar se manuais e procedimentos de
auditoria estão sendo adequadamente observados.
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§ 2º As avaliações periódicas serão realizadas de forma sistemática, abrangente e
permanente, com base em roteiros de verificação previamente estabelecidos para
avaliar a qualidade, a adequação e a suficiência do processo de planejamento; das
evidências e dos papéis de trabalho produzidos ou coletados pelos auditores; das
conclusões alcançadas; da comunicação dos resultados; do processo de supervisão;
e do processo de monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos individuais
de auditoria.
§ 3º As atividades relativas às avaliações internas de qualidade poderão ser realizadas
por meio de amostragem.
§ 4º As avaliações externas serão realizadas, no mínimo, a cada 5 anos, com o objetivo
de obter opinião independente sobre o conjunto geral dos trabalhos de auditoria
realizados e sua conformidade com princípios e normas aplicáveis. As avaliações
externas serão conduzidas por profissional ou organização qualificado e independente,
externo à estrutura do IFMA, ou por meio de autoavaliação com posterior validação
externa independente.
§ 5º As avaliações externas de qualidade serão realizadas com base no Modelo de
Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), do Instituto dos Auditores Internos (IIA), nos
termos da Portaria CGU nº 777, de 18 de fevereiro de 2019.
§ 6º O Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) também poderá ser
utilizado, de forma suplementar, no contexto das avaliações internas periódicas.
Art. 68. Compete à chefia da AUDIN coordenar as atividades do PGMQ, incluindo,
entre outras, as seguintes atribuições:
I - estabelecer e monitorar os indicadores de desempenho da atividade de auditoria
interna;
II - estabelecer o conteúdo e a forma de obtenção dos feedbacks de gestores e de
auditores;
III - definir os roteiros, a periodicidade, a metodologia e a forma de reporte das
avaliações internas de qualidade;
IV - promover a consolidação e a divulgação dos resultados das avaliações realizadas
no âmbito do PGMQ;
V - propor outros procedimentos de asseguração e de melhoria da qualidade.
Art. 69. Os resultados do PGMQ devem ser reportados anualmente ao CONSUP,
através do RAINT, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:
I - o escopo, a frequência e os resultados das avaliações internas e externas realizadas;
II - o nível de capacidade da atividade da AUDIN, conforme Modelo IA-CM;
III - as oportunidades de melhoria identificadas;
IV - as fragilidades com potencial de comprometer a qualidade, o escopo geral ou a
operação da atividade de auditoria interna;
V - os planos de ação corretiva, se for o caso;
VI - o andamento das ações para melhoria da atividade de auditoria interna.
Art. 70. Os relatórios de auditoria emitidos pela AUDIN somente poderão declarar
conformidade com os preceitos da IN SFC/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, e com
normas internacionais que regulamentam a prática profissional de auditora interna
quando os resultados do PGMQ sustentarem essa afirmação.

Buscando atender às diretrizes supracitadas, no quadro abaixo estão
discriminadas as ações planejadas para o exercício de 2021:
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Quadro 05 – Ações do PGMQ da AUDIN/IFMA para 2021
5. MACROPROCESSO: GESTÃO DA AUDITORIA INTERNA
Nº
Ação de Auditoria
Descrição das ações planejadas para serem executadas no exercício
Ação
● Origem da Demanda: Estatuto da Auditoria Interna (Arts. 64 a 70).
● Objetivo: Avaliar o grau de maturidade da atividade de auditoria
interna do IFMA, com base no Modelo de Capacidade de Auditoria
Interna (Internal Audit Capability Model – IA-CM) para o setor
público, do Instituto dos Auditores Internos (The Institute of Internal
Auditors – IIA).
Avaliação do grau
● Relevância: Aperfeiçoamento da eficácia operacional da unidade.
de maturidade da
● Escopo resumido: Verificar a existência e institucionalização das
atividade de
atividades essenciais previstas nos macroprocessos-chaves (KPAs)
auditoria interna
dos níveis 2 (infraestrutura) e 3 (integrado) do IA-CM, a fim de
5.1
do IFMA, com
determinar qual a maturidade da atividade de auditoria interna
base no Modelo
desenvolvida pelo IFMA e estabelecer um plano de ação em relação
de Capacidade
às principais fragilidades e oportunidades de melhoria identificadas
de Auditoria
(Apêndice III).
Interna (IA-CM)
● Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
● HH previsto: 543 horas.
● Local: Auditoria Interna.
● Conhecimentos
Específicos:
IA-CM,
Nota
Técnica
n
843/2019/CGMEQ/SFC, Estatuto da Auditoria Interna (Resolução
CONSUP nº 62/2020, de 27.10.2020).
● Origem da Demanda: Estatuto da Auditoria Interna (Arts. 64 a 70)
● Objetivo: Avaliar internamente todas as etapas (planejamento,
execução, comunicação dos resultados e monitoramento) do
processo de auditoria interna.
● Relevância: Aperfeiçoamento da eficácia operacional da unidade.
● Escopo: A presente ação tem por objetivo avaliar os trabalhos da
auditoria interna na perspectiva do(a): 1) equipe da auditoria (os
membros da equipe farão a avaliação de cada trabalho sempre que
ocorrer o encaminhamento do relatório final de auditoria à unidade
Avaliação dos
auditada); 2) chefe da auditoria interna (a atuação da equipe em
5.2
trabalhos da
cada trabalho desenvolvido será avaliada pelo coordenador da
auditoria interna
auditoria sempre que o relatório final for encaminhado à unidade
auditada); e 3) unidade auditada (ogestordaunidadeauditada
avaliará o trabalho de auditoria realizado). Tais avaliações serão
realizadas por meio de questionários (Apêndice IV).
● Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
● HH previsto: 543 horas.
● Local: Auditoria Interna.
● Conhecimentos Específicos:IA-CM, Estatuto da Auditoria Interna
(Resolução CONSUP nº 62/2020, de 27.10.2020).
● Origem da Demanda: Estatuto da Auditoria Interna (Arts. 64 a 70).
● Objetivo: Instituir indicadores de desempenho com o objetivo de
mensurar e aperfeiçoar a qualidade das atividades de auditoria
interna.
● Relevância: Aperfeiçoamento da eficácia operacional da unidade.
● Escopo: Os indicadores gerenciais (Apêndice V) serão mensurados
pela equipe de auditores com a finalidade de obter diagnóstico da
Indicadores
5.3
situação operacional e do desempenho dos trabalhos de auditoria
gerenciais
interna ao longo do exercício de 2021.
● Cronograma de execução: 04.01. 2021 a 31.12.2021.
● HH previsto: 543 horas.
● Local: Auditoria Interna.
● Conhecimentos Específicos:Portaria CGU nº 2.737, de 20/12/2017,
IN SFC/MTCGU nº 3/2017.
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5.4

Mapeamento dos
macroprocessos
e processoschave da unidade
visando à
elaboração do
Manual de
Procedimento
Operacional
Padrão (POP) e à
implementação
da Gestão de
Riscos da AUDIN

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

5.5

5.8.

1ª Revisão do
Estatuto de
AUDIN

●
●
●
●
●

Objetivo: Mapear os macroprocessos e processos-chave da
unidade visando à padronização operacional das atividades do
setor e àimplementação da gestão de riscos na AUDIN.
Relevância: Aperfeiçoamento da eficácia operacional da unidade.
Escopo: Mapear os macroprocessos e processos-chave da unidade
visando à elaboração do Manual de Procedimento Operacional
Padrão (POP) da unidade e implantação da gestão de riscos da
AUDIN.
Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
HH previsto: 543 horas.
Local: Auditoria Interna.
Conhecimentos Específicos: Gestão de Processos.
Origem da Demanda: Obrigação Normativa (Art. 136 do Estatuto da
AUDIN).
Objetivo: Revisar o Estatuto da AUDIN.
Relevância: Alinhamento com as práticas profissionais da atividade
de auditoria interna.
Escopo: Revisão do Estatuto de acordo com a IN CGU nº 13/2020.
Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
HH previsto: 120 horas.
Local: Auditoria Interna.
Conhecimento Específico: Estatuto da AUDIN, IN SFC/MTCGU Nº
03/2017; IN SFC/CGU Nº 13/2020.

Ações para tratamento das demandas extraordinárias recebidas pela
AUDIN
Conforme previsto no item 2.2 e 4.1.5.6 do Manual de Orientações

Técnicas da Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, as
demandas extraordinárias constituem trabalhos cuja necessidade de realização surge
durante o período de execução do Plano de Auditoria Interna. Dessa forma, uma vez
encaminhadas pelo Conselho Superior e pela Alta Administração (Gabinete/Reitoria,
Pró-Reitorias, Diretores Gerais dos Campi), essas demandas serão incorporadas ao
PAINT 2021.
Para o tratamento de demandas relacionadas à ação 6.1, a AUDIN vai
destinar 1.952 horas, o que representa o percentual de 10% do total de horas
programadas (Apêndice I). Já para o tratamento da ação 6.2, a AUDIN vai destinar
1.952 horas, representando assim o percentual de 10% do total de horas programadas
para o exercício de 2021 (Apêndice I). Por fim, através da ação 6.3, foram destinadas
956 horas para reserva técnica da AUDIN.

Quadro 06 - Ações de auditoria selecionadas para tratamento de demandas extraordinárias
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6. MACROPROCESSO: CONTROLE DA GESTÃO
Nº
Ação

Ação de Auditoria

Atividades de
Consultoria
(Assessoramento/
Aconselhamento/
Treinamento e
Facilitação)

6.1

6.2

Apuração
preliminar de
denúncias

6.3

Reserva técnica

Descrição das ações planejadas para serem executadas no exercício
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5.9.

Origem da Demanda: Alta Administração do IFMA.
Objetivo:
Realizar
atividade
de
consultoria
(assessoramento/aconselhamento/treinamento e facilitação).
Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
HH previsto: 1.952 horas.
Local: Auditoria Interna
Conhecimento Específico: IN SFC/MTCGU Nº 03/2017 e demais
legislações aplicáveis.
Origem da Demanda: Ouvidoria Interna.
Objetivo: Apurar denúncias oriundas da Ouvidoria.
Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
HH previsto: 1.952 horas
Local: Auditoria Interna.
Conhecimentos Específicos: IN SFC/MTCGU Nº 03/2017.
Origem da Demanda: Auditoria Interna.
Objetivo: Realizar atividades administrativas da AUDIN e outras
demandas não enquadradas nas ações programadas no
PAINT/2021 que forem surgindo ao longo do exercício de 2021.
Cronograma de execução: 04.01.2021 a 31.12.2021.
HH previsto: 956 horas
Local: Auditoria Interna.

Premissas, restrições e riscos associados à execução do PAINT
Os riscos de auditoria aqui apresentados são fatores que podem

prejudicar ou até mesmo inviabilizar a execução do PAINT 2021 de forma geral. Os
riscos referentes à execução de cada ação planejada no PAINT serão tratados no
planejamento de cada atividade.

Riscos
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Quadro 07 – Riscos associados à execução do PAINT/2021
Riscos Identificados
Inexecução ou execução apenas parcial de atividades de auditoria interna em razão do
prolongamento do período de restrições impostas pelo atual cenário adverso de
pandemia (COVID-19);
Elevada demanda de ações extraordinárias;
Falta de recursos humanos suficientes para a realização das ações planejadas (baixo
quantitativo
de
auditores
diante
da
alta
demanda
do
Instituto,
exoneração/redistribuição/afastamentos e licenças);
Falta de recursos materiais e/ou financeiros disponíveis para a AUDIN
(Diárias/Passagens, Capacitações);
Atraso no atendimento das Solicitações de Auditoria, ocasionando atraso na conclusão
dos trabalhos ou inviabilizando sua conclusão;
Não implementação das recomendações emitidas pela equipe da AUDIN;
Não confirmação dos cursos/eventos levantados para capacitação de pessoal;
Falta de acesso aos sistemas do Governo Federal para realizar trabalhos específicos de
auditoria;
Dificuldade de acesso às informações que subsidiam a realização do trabalho;
Cenário adverso advindo de eventos imprevisíveis.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A AUDIN do IFMA buscou elaborar o seu Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT 2021 – em consonância com os conceitos e diretrizes
constantes na IN SFC/MT CGU nº 09/2018, observando também o Planejamento
Estratégico (2016-2020) da Instituição, o Plano de Desenvolvimento Institucional
(2019-2023), processos auditáveis que, pelo seu contexto, oferecem maior risco ao
alcance dos objetivos institucionais.
Por fim, faz-se necessário ressaltar que o planejamento das atividades
da AUDIN ora apresentadas não é imutável, podendo ser alterado, suprimido em parte
ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou
influenciar na sua execução durante o exercício.
Nesse sentido, no decorrer do exercício será comunicado ao Conselho
Superior periodicamente sobre o andamento, alterações e resultados do PAINT, com
o objetivo de dar transparência aos trabalhos realizados e possibilitar o
acompanhamento do desempenho da AUDIN.
Diante do exposto, requer-se a análise e aprovação do presente
documento por parte do Conselho Superior do IFMA.
São Luís, 19 de abril de 2021.
Anderson Amorim Alves
Auditor

Clauber Correa Carvalho
Auditor

Halden Délio F. Pereira
Auditor vacância
(Portaria 1.293/2021 - DOU 24.03.21)

Dulcineide dos R. M. Rego
Auditor/Chefe Interina da
AUDIN

Herlon Jackson C. Serejo
Auditor – Licença Saúde

João Luiz T. Azevedo
Auditor

Marcelo Augusto S. Paiva
Auditor

Maria das Dores R. Silva
Auditora

(Portaria 1.409/2021)

Lucas Arruda M. Calixto
Auditor
Livia Maria Jansen de Mello
Auditora

Juliane Castelo Branco Vasconcelos
Auditora
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APÊNDICE I – TABELA PARA CÁLCULO DOS DIAS ÚTEIS E DAS HORAS
DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2021
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APÊNDICE II – DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA SELEÇÃO
DOS TRABALHOS DE AUDITORIA COM BASE NA AVALIAÇÃO DE RISCOS (IN
SFC/MTCGU nº 09/2018, art. 5º, VIII)
1. IDENTIFICAÇÃO DOS TEMAS CONSTANTES NA MATRIZ DE FATORES DE
RISCOS
No contexto das auditorias internas, a IN SFC/MTCGU nº 03/2017, dispõe que
os trabalhos que constarão no Plano de Auditoria (PAINT) sejam definidos com base
em riscos. Frente a isso, o orientativo deixa a critério da AUDIN a escolha da
metodologia de avaliação mais adequada ao contexto organizacional no qual está
inserida. Sendo assim, o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria
Interna Governamental do Poder Executivo Federal, destaca três maneiras de se
realizar a seleção dos trabalhos com base em riscos:
a) Seleção dos trabalhos com base na avaliação de riscos realizada pela
Unidade Auditada;
b) Seleção dos trabalhos com base na avaliação de riscos da Unidade de
Auditoria Interna Governamental;
c) Seleção dos trabalhos com base em fatores de riscos.
Apesar do IFMA já ter institucionalizado sua Política de Gestão de Riscos,
Integridade e Controles Internos (PGRCI), através da Resolução CONSUP nº
98/2018, até o presente momento (ato de elaboração do PAINT), não se evidenciou o
mapeamento e a avaliação dos riscos relacionados ao desenvolvimento das ações
institucionais.
Por outro lado, ainda de acordo com as diretrizes do Manual de Orientações
Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo
Federal, a designação das atividades a serem elencadas no planejamento poderiam
também ser determinadas com base na avaliação de riscos elaborada pela Unidade
de Auditoria Interna. No entanto, a realização de tal avaliação dos riscos da instituição,
encontra-se em andamento pela AUDIN.
Deste modo, diante da impossibilidade de seleção dos trabalhos de auditoria
mediante as alternativas anteriormente elencadas, os trabalhos de auditoria foram
selecionados com base em fatores de riscos.
Destarte, é imperioso abordar a definição dos fatores de riscos. Eles consistem
em critérios de priorização, os quais são empregados para identificar a importância
relativa das condições e eventos que poderiam afetar adversamente a organização.
Esse método costuma ser executado fundamentalmente em dois estágios: priorização
dos objetos (temas) de auditoria mapeados e definição dos fatores de riscos.
Em relação à primeira etapa, por meio da análise do Planejamento Estratégico
do IFMA (2016-2020) identificou-se as 10 (dez) dimensões estratégicas que auxiliam
a instituição a alcançar seus objetivos por meio dos seus 2 (dois) macroprocessos
principais: atividades finalísticas e de apoio objetivos. As dimensões são: Gestão
Administrativa, Gestão de Desenvolvimento Institucional, Gestão da Tecnologia da
Informação, Gestão de Infraestrutura, Gestão da Comunicação, Gestão de Pessoas,
Gestão de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Gestão de Ensino e Gestão de
Extensão. Uma vez identificados os macroprocessos e as dimensões estratégicas da
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instituição, a partir dos principais processos-chave (elencados no item 2.3 do presente
PAINT/2021) a AUDIN selecionou 24 temas relevantes para compor a matriz de
fatores de riscos.
Quadro 01 – Temas passíveis de auditoria
Macroprocesso

Dimensão estratégica

Gestão de ensino
Finalístico

Gestão de pesquisa, pósgraduação e inovação
Gestão de Extensão

Gestão Administrativa

Apoio

Gestão de Tecnologia da
Informação
Gestão e
Desenvolvimento
Institucional
Gestão de Infraestrutura

Gestão de Pessoas

Temas passíveis de auditoria
T1 - Programas e projetos de assistência
estudantil, T2 - Projeto de combate a evasão
escolar, T3 - Processo seletivo de acesso aos
cursos, T4 - Programas de acessibilidade e T5 Gestão de programas e projetos em EAD.
T6 - Gestão de bolsas institucionais para a pósgraduação.
T7 - Programas e projetos de extensão e T8 Relatórios de resultados dos programas e projetos
de extensão.
T9 - Inventário de bens patrimoniais, T10 - Gestão
de materiais, T11 - Acompanhamento e controle
contábil do patrimônio, T12 - Gestão de Contratos
e T13 - Processos licitatórios.
T14 - PDTIC 2019-2023.
T15 - Capacitação e qualificação dos servidores e
T16 - Planejamento estratégico/Plano de
Desenvolvimento Institucional.
T17 - Logística de transporte, T18 - Gestão de
obras, T19 - Manutenção predial,
T20 - Movimentação de pessoal, T21 - Admissão e
exoneração de pessoal, T22 - Homologação de
aposentadoria e pensões, T23 - Gestão de
pagamento de exercício anteriores e T24 - Folha
de pagamento.

1.1. Da metodologia para a elaboração da matriz de fatores de riscos
Diante da necessidade de definição dos temas passíveis de auditoria e da
aferição de seus respectivos graus de primazia, o rol de atividades institucionais foi
avaliado com base em 3 critérios: materialidade (volume de despesas estimadas na
PLOA 2021 para o IFMA, e de forma subsidiária as despesas executadas em
exercícios anteriores), relevância (impacto do tema para o alcance dos objetivos
estratégicos da instituição segundo a perspectiva dos membros do Conselho Superior,
Diretores Gerais, Pró-Reitores e Auditores) e criticidade (fundamentado no interstício
de tempo de realização da última auditoria e falhas identificadas anteriormente pela
AUDIN, CGU e TCU), os quais foram estabelecidos como relevantes para a auditoria
interna, a fim de selecionar os trabalhos de auditoria interna com base em riscos, ainda
que indiretamente.
1.2. Da pontuação da Matriz de Fatores de Riscos
Segundo os critérios adotados pela AUDIN, estabeleceu-se que os temas que
atingindo pontuação final entre 27 (vinte e sete) a 40 (quarenta) pontos (grau de risco
alto) seriam os temas selecionados para serem objeto de trabalhos de auditoria no
exercício de 2021.
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Tabela 01 - Escalonamento da Matriz de Fatores de Risco

1.3. Resultado final da seleção dos trabalhos com base em fatores de riscos
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Após o preenchimento completo da matriz, foram selecionados 4 temas (grau
de risco alto) que serão objeto de auditoria de avaliação no exercício de 2021.
Tabela 02 - Seleção dos trabalhos com base em fatores de risco

28
Avenida Colares Moreira, 477, Renascença, São Luís/MA, CEP 65075-441
Fones: +55 (98) 98421-1007 │ 98405-7361 – E-mail: auditoria@ifma.edu.br

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA DO IFMA
Exercício 2021
APÊNDICE III – Avaliação do grau de maturidade da atividade de auditoria
interna do IFMA, com base no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IACM)
1. O MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM)
De acordo com o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna
Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC
nº 03/2017, a aferição do nível de maturidade “deve contribuir para a estruturação de
um processo de melhoria contínua, de forma a possibilitar o desenvolvimento de um
nível adequado de capacidade da UAIG”.
O Modelo de Capacidade da Auditoria Interna para o Setor Público (IA-CM),
desenvolvido pelo Instituto de Auditores Internos (IIA), tem por finalidade identificar os
fundamentos necessários para uma auditoria interna efetiva no setor público,
fornecendo um plano evolutivo para o seu desenvolvimento, de forma a atender às
necessidades da organização e aos padrões profissionais aplicáveis à atividade de
auditoria interna.
A estruturação do modelo IA-CM originou-se em recomendação emitida pelo
Comitê do Setor Público do IIA (PSC), em 2004, para a criação de um modelo
universal de avaliação de capacidade que reforçasse a importância da auditoria
interna para a eficiência e efetividade da Administração Pública. O desenvolvimento
da ferramenta foi coordenado pelo The Institute of Internal Auditors Foundation
Research (IIARF), envolvendo profissionais de vários países e apoio do Banco
Mundial e do IIA. O modelo foi lançado em 2009 e atualizado em 2017.
O modelo ilustra os níveis e estágios pelos quais uma unidade de auditoria
interna governamental pode evoluir à medida que define, implementa, mede, controla,
e melhora os seus processos e práticas. Sua lógica compreende uma estrutura em
blocos encadeados, demonstrando a progressão dos macroprocessos-chave a partir
de uma UAIG menos madura para uma com capacidades fortes, estruturadas e
eficazes.
Desse modo, o modelo IA-CM se presta a ser:
● uma ferramenta para avaliação e monitoramento da atividade de auditoria
interna governamental
● uma ferramenta de planejamento estratégico;
● um roteiro para o desenvolvimento de uma auditoria interna efetiva;
● um conjunto de “melhores práticas” a serem observadas; e
● um instrumento de promoção, comunicação e sensibilização sobre a auditoria
interna junto aos tomadores de decisão.
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O IA-CM está estruturado em 5 níveis de maturidade (1 – Inicial; 2 –
Infraestrutura; 3 – Integrado; 4 – Gerenciado; 5 – Otimizado) e 6 elementos
organizacionais (Serviços e Papéis da Auditoria Interna; Gerenciamento de Pessoas;
Práticas Profissionais; Gerenciamento do Desempenho e Accountability; Cultura e
Relacionamento Institucional; Estruturas de Governança), compreendendo um
conjunto de 41 macroprocessos-chave (key Process Area - KPA), conforme pode ser
visualizado na figura a seguir:
Figura 01 – Matriz do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)

Os macroprocessos-chave (KPA) referem-se a processos de auditoria interna,
constituídos por atividades que devem ser desempenhadas e sustentadas para que a
unidade de auditoria alcance os objetivos pretendidos, sendo composto por objetivo,
atividades essenciais, produtos, resultados e práticas institucionalizadas. As
atividades essenciais dos respectivos KPAs devem ser dominadas institucionalmente,
ou seja, estarem presentes e internalizadas na cultura da organização, para que a
UAIG atinja um determinado nível de capacidade.
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2. ESCOPO E METODOLOGIA
Conforme exposto anteriormente, o modelo IA-CM contempla 5 níveis de
maturidade para a atividade de auditoria interna, sendo 4 níveis qualificados (2 a 5) e
um nível (1) não estruturado. A ação 5.1 do PAINT/2021 tem por objetivo identificar a
existência e a institucionalização das atividades essenciais previstas nos KPAs dos
níveis 2 (Infraestrutura) e 3 (Integrado) do IA-CM, a fim de determinar qual a
maturidade da atividade de auditoria interna desenvolvida pela AUDIN e de
estabelecer um plano de ação em relação às deficiênciase oportunidades de melhoria
identificados.
As avaliações serão realizadas com base no arcabouço normativo existente e
nas práticas de auditoria interna aplicadas nos processos de trabalho da AUDIN. As
técnicas empregadas compreenderão revisão e consulta a normativos, entrevistas
com auditores, benchmark e as demais atividades de avaliação realizadas no setor.
As avaliações serão registradas no sistema e-Aud da CGU considerando a
seguinte estrutura:
● Avaliação quanto à Existência: existência de norma ou procedimento interno
que estabeleça ou regulamente a aplicação da respectiva atividade essencial
na AUDIN, sendo avaliadas como “sim” (existe) ou “não” (não existe);
● Avaliação quanto à Institucionalização: uma vez consideradas existentes, as
atividades essenciais são avaliadas quanto à sua efetiva institucionalização, ou
seja, se estão ou não presentes na cultura da organização, mediante processos
sistematizados, repetíveis e com aplicação homogênea pela AUDIN.
● Contextualização: explanação sobre a forma de aplicação das atividades
essenciais em função de determinadas peculiaridades do contexto da AUDIN,
e outras observações relevantes;
● Evidências: identificação dos normativos, procedimentos, instrumentos ou
outros elementos que asseguram ou confirmam a avaliação atribuída;
● Recomendações: medidas propostas com vistas a inserir nos processos
internos as atividades essenciais não existentes e/ou a promover sua
institucionalização na cultura da organização (ações necessárias), ou
aperfeiçoar processos internos já institucionalizados (ações recomendadas).
Por fim, importante destacar que, no modelo IA-CM, o atingimento do nível de
maturidade é dado pelo atendimento aos seguintes pressupostos:
● uma atividade essencial de um KPA somente é considerada institucionalizada
quando presente na cultura da organização, mediante processos;
sistematizados, repetíveis e com aplicação homogênea pela AUDIN.
● um KPA somente é considerado institucionalizado quando todas as suas
atividades essenciais estiverem institucionalizadas;
● o nível de maturidade somente é atingido quando todos os KPA do nível objeto
de avaliação forem considerados institucionalizados.
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Questionário de Avaliação dos trabalhos - Auditoria Interna - QATAUDIN
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Questionário de Avaliação dos trabalhos – Coordenador da Auditoria Interna - QATC
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APÊNDICE V – Indicadores gerenciais da Auditoria Interna
Os indicadores inicialmente definidos são os seguintes:
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