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1 – INTRODUÇÃO: 

 

Em consonância com o disposto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT referente à 
ação prevista no Item 2.1, da Área 02 (Gestão Financeira), que trata de Auditoria de 
Avaliação dos Controles Internos na Conformidade dos Registros de Gestão, deflagrada 
por meio do Memorando Eletrônico nº 79/2016/AUDINT, a Auditoria Interna vem 
apresentar o resultado dos exames realizados por 2 (dois) auditores no período de 
29/08/2016 a 23/09/2016, com 268 horas de trabalho junto aos campi Aracaju, 
Estância, Glória, Itabaiana, Lagarto, São Cristóvão e PROAD/Reitoria, no intuito de 
avaliar os controles internos adotados nas atividades da conformidade dos registros de 
gestão. 
 
Para subsídio aos trabalhos, a equipe expediu Solicitação de Auditoria (SA) em atenção 
aos gestores competentes, com prazos definidos para apresentação de informações, 
procedimentos do setor e outros documentos. 
 
 
Cumpre registrar que a Auditoria Interna utilizou como subsídio à sua avaliação, entre 
outros suportes, a aplicação de questionário aos servidores responsáveis pela 
conformidade de gestão nos campus e na Proad-Reitoria, visto que o objetivo primordial 
da ação é avaliar os controles internos relacionados às atividades da Conformidade dos 
Registros de Gestão adotados no IFS, evidenciando eventuais aperfeiçoamentos 
implementados e sugerindo adequações, em sendo o caso, que contribuam para a 
minimização de riscos e para a melhoria contínua dos processos. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise das respostas ao 
questionário, confronto de informações, consolidação de informações recolhidas e 
indagações escritas e orais, em estrita observância às normas de auditoria interna, em 
especial às aplicáveis ao serviço público federal. Apesar de nenhuma restrição ter sido 
imposta à realização deste trabalho, alguns servidores responsáveis pela conformidade 
de registro de gestão se encontravam afastados das suas atividades, quais sejam, a 
conformista titular do Campus Aracaju e os conformistas substitutos da Proad-Reitoria e 
São Cristóvão, o que impossibilitou a resposta destes ao questionário enviado pela 
Audint. 
 
Ressalta-se que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar 
controles internos para assegurar a consecução de objetivos traçados, é da gestão, em 
seus diversos níveis, e tais ações são úteis e necessárias a todo e quaisquer processos 
internos em função dos riscos a eles associados.  
 

1.1 – Escopo do trabalho  

 
Inicialmente, a Avaliação dos Controles Internos foi planejada para ser realizada em 
concomitância com a ação de Avaliação dos Registros Contábeis e Financeiros dos 
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processos de pagamento executados, que resultou no Relatório de Auditoria nº 
003/2016. 
 
Contudo, decidiu-se realizar a avaliação dos controles internos de forma distinta pelo 
fato de que a amostra da ação de Avaliação dos Registros Contábeis e Financeiros foi 
ampliada para abranger todas as unidades gestoras do IFS, e não apenas a Diretoria de 
Contabilidade e Finanças – DCF, demandando um maior esforço por parte dos auditores 
envolvidos. 
 

A ação de auditoria teve como escopo os controles internos adotados nas atividades de 
Conformidade dos Registros de Gestão, levando-se em conta os registros de gestão 
realizados nos processos de pagamento analisados na ação de Avaliação dos Registros 
Contábeis e Financeiros (Relatório de Auditoria nº 003/2016), bem como os 
documentos, manuais, checklists e outros procedimentos disponibilizados pelos 
gestores das Unidades. 
 

1.2 – Metodologia utilizada 

 
A avaliação dos controles internos foi realizada com base na metodologia do Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO II: Enterprise Risck 
Management – Integrated Framework (Gerenciamento de Riscos Corporativos – 
Estrutura Integrada), referencial metodológico mundialmente aceito e mais 
recomendado para realização deste tipo de trabalho. 
 
A metodologia COSO II considera 8 (oito) componentes indispensáveis a um sistema de 
controle eficaz. São Eles: Ambiente Interno, Fixação de Objetivos, Identificação de 
Eventos, Avaliação de Riscos, Resposta ao Risco, Atividade de Controle, Informações e 
Comunicações e Monitoramento.  
 
Para fins desta auditoria foi escolhido o componente “Atividades de Controle”, que 
consistem em políticas e procedimentos estabelecidos, e de fato executados, para atuar 
sobre os riscos e contribuir para que os objetivos da organização sejam alcançados 
dentro dos padrões estabelecidos. 
 
A presente avaliação foi realizada em nível de Atividades, analisando se os controles 
internos, em nível operacional, estão apropriadamente concebidos e se funcionam de 
maneira contínua e coerente. Neste contexto, foi avaliada a estrutura de controles 
internos instituídas pelo IFS relativa às atividades de Conformidade de Registros de 
Gestão. 
 
A justificativa pela escolha de avaliar as atividades de Conformidade de Registros de 
Gestão se deu pelo número de recomendações inseridas no Relatório de Auditoria nº 
003/2016 - Avaliação dos Registros Contábeis e Financeiros, sendo que, no total de 36, 
17 foram se relacionam à área de Conformidade de registros, bem como por se tratar de 
um tema ainda não avaliado por esta auditoria interna. 
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Cabe ressaltar que esta ação também se orientou pelo trabalho “Prática de Avaliação de 
Controles Internos” apresentado pela Controladoria Geral da União (CGU) no 44º 
FONAITec, realizado neste exercício e que teve um auditor da Audint capacitado neste 
treinamento. 
 
Para a operacionalização da ação, foram realizados os seguintes passos: 
 
1º Elaboração da Matriz de Riscos e Controles – MRC: 
Com o objetivo de elaborar a Matriz de Riscos e Controles – MRC foram identificadas as 
principais atividades que a Conformidade de Registro de Gestão deve realizar para 
atender da Instrução Normativa STN nº 06/2007. A partir da definição das atividades, 
foram identificados os riscos e controles internos relacionados a tais atividades, 
conforme demonstrado a seguir: 
 

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES EM CONFORMIDADE DE GESTÃO 

1 – Atividade: Análise da consistência dos registros dos atos e fatos de execução em observância às 
normas vigentes. 

Objetivo: Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial 
efetuados pela Unidade Gestora Executora foram realizados em observância às normas vigentes. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#1 – Análise inconsistente dos 
registros, devido à falta de critério 
e/ou conhecimento do conformista, 
bem como falta de estrutura física 
adequada para o desenvolvimento 
dos trabalhos. 

CT#01.01 – Adoção de manual, procedimentos, roteiros e 
checklist para auxiliar as atividades de conformidade. 

CT#01.02 – Capacitar os servidores envolvidos no processo de 
conformidade, oferecendo um ambiente adequado para o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 
2 – Atividade: Análise do suporte documental. 

Objetivo: Verificar a existência de documentação que suporte as operações registradas no SIAFI. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#2 – Não verificação completa da 
documentação, resultando no 
registro inconsistente da 
conformidade. 

CT#02.01 – Adoção de manual, procedimentos, roteiros e 
checklist para auxiliar as atividades de conformidade. 

 
3 – Atividade: Análise diária do relatório “Conformidade dos Registros de Gestão”, obtido por meio da 
transação IMPCONFREG. 

Objetivo: Registrar em até 3(três) dias úteis a contar da data do registro da operação no SIAFI, podendo 
ser atualizada até a data fixada para o fechamento do mês. 

Risco Controle Interno Sugerido 

R#3 – Perda do prazo do registro da 
Conformidade no SIAFI, resultando 
no status “sem conformidade”. 

CT#03.01 – Criação de rotinas para verificação diária de 
pendências nos Registros da Conformidade de Gestão no SIAFI.  

CT#03.02 – Designação formal no SIAFI do substituto do servidor 
titular responsável pela realização dos registros, para que, caso 
este não possa realizar a conformidade, o seu substituto o faça. 

 
4 – Atividade: Arquivamento pela Unidade Gestora Executora, em ordem cronológica de competência, 
dos demonstrativos mensais referidos no caput do artigo 14 da IN 06/2007. 

Objetivo: Atender o disposto no art. 14 da IN 06/2007. 
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Risco Controle Interno Sugerido 

R#4 – Não arquivamento dos 
demonstrativos mensais realizados na 
forma cronológica de competência, 
ensejando restrição na Conformidade 
dos Registros de Gestão do último dia 
útil do mês a que se refere. 

CT#04.01 – Criação de rotinas mensais para acompanhamento 
de arquivamento dos relatórios de movimentações nos moldes 
do art. 14 da IN 06/2007. 

 
2º Levantamento de documentação: 
Foram solicitados formalmente aos gestores, por meio de Solicitação de Auditoria, das 
informações e documentos, manuais, procedimentos, roteiros e checklists referentes à 
execução das atividades de Conformidade de Registro de Gestão. 
 
3º Validação dos processos: 
As técnicas mais utilizadas em avaliações de controles internos são entrevista, 
observação direta e exame documental. Por conseguinte, os instrumentos para aplicá-
las são: Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI), Extrato de Entrevistas, 
Roteiros de Verificação e Procedimentos para Exames Documentais.  
 
Assim, com o objetivo de validar os processos realizados nas atividades de 
conformidade de registros de gestão, foi enviado por email um questionário aos 
conformistas formalmente designados, com questões relacionadas ao seu perfil, 
capacitação e atuação. 
 
Como a ação de Avaliação dos Registros Contábeis e Financeiros, que resultou no 
Relatório de Auditoria nº 003/2016, teve como um dos seus objetivos a aferição da 
efetividade da realização e registro da CONFREG – Conformidade do Registro de Gestão, 
seus achados também foram utilizados neste trabalho para validar as informações 
repassadas pelos gestores e conformistas. 
 
4º Aplicação dos instrumentos de avaliação: 
De posse dos documentos disponibilizados pelos gestores, em atendimento à Solicitação 
de Auditoria encaminhada previamente, e após encaminhamento das respostas ao 
questionário com servidores responsáveis pelo processo, a equipe aplicou testes de 
auditoria para avaliar a qualidade dos controles internos instituídos, especialmente 
quanto a sua existência, adequação e eficácia operacional. 
 
Com base nas informações levantadas e conclusões obtidas após aplicação dos testes de 
auditoria, a Audint identificou deficiências, bem como calculou o grau de maturidade 
dos controles interno adotados na Conformidade dos Registros de Gestão de cada 
Unidade, que será apresentado no final deste relatório. 
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2 – PERFIL DOS CONFORMISTAS DE REGISTRO DE GESTÃO DO IFS: 

 
As informações sobre o perfil foram extraídas a partir do levantamento de informações 
do Questionário aplicado aos conformistas, o qual foi enviado aos conformistas titulares 
e substitutos das unidades auditadas, perfazendo um total de 14 (catorze), entre 
titulares e substitutos, dos quais obtivemos retorno de 11 (onze) respostas. Os demais 
servidores se encontravam afastados de suas funções por motivos de férias ou licença 
médica, por isso não responderam o questionários. 
 
As informações sobre o perfil dos conformistas buscam evidenciar quais as 
características desses servidores públicos, e se, de alguma forma, elas podem influenciar 
no trabalho executado por eles. 
 
Conforme tabela que segue, quanto à área de formação, 27% dos conformistas possuem 
formação no Ensino Médio, sendo que grande parte destes (64%) cursaram 
especialização. Quando à área de formação, a maioria (36%) informou que possui 
formação em outros cursos, não correlatos a atividade de conformidade de registro de 
gestão. 
 

Área de 
formação do 
conformista 

Grau de instrução (concluído) 

Total % 

En
si

n
o

 M
é

d
io

 

P
ó

s-
gr

ad
u

ad
o

 

(E
sp

e
ci

al
iz

aç
ão

) 

M
e

st
re

 

Administração - 3 - 3 27% 

Economia - - 1 1 9% 

Outro - 4 - 4 36% 

Não possui 3 - - 3 27% 

Total 3 7 1 11 100% 

% 27% 64% 9% 100%  

Fonte: Elaborado a partir dos questionários enviado aos conformistas 

 
Cabe destacar que também foi questionado sobre a formação nas áreas de 
contabilidade e direito, áreas com as quais a atividade de conformidade de gestão 
possui maior relação, mas nenhum dos servidores apresenta formação nestas áreas, 
bem como não houve servidores com formação em nível de doutorado. 
 
Quando questionados acerca do cargo ocupado e se possuem função gratificada, a 
distribuição se mostrou bastante heterogênea em relação às duas características. 
Conforme a tabela que segue, a maioria ocupa função gratificada (64%). Ainda, 
conforme informações extraídas do questionário, 45% dos conformistas ocupam o cargo 
de Assistente em Administração (5 servidores), destes, apenas 1 (um) ocupa função 
gratificada. 
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O segundo maior percentual de conformistas ocupa o cargo de Secretário Executivo, 
perfazendo um total de 18%, dos quais todos ocupam função gratificada. Os demais 
ocupam os cargos de Administrador, Auxiliar em Administração, Economia, Professor e 
Secretário Executivo. 
 

Possui função 
gratificada 

Cargo ocupante 

Total % 
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e
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Sim 1 1 1 1 1 2 7 64% 

Não - 4 - - - - 4 36% 

Total 1 5 1 1 1 2 11 100% 

% 9 % 45% 9% 9% 9% 18% 100%  

Fonte: Elaborado a partir dos questionários enviado aos conformistas 

 
De forma geral, pode-se verificar que a maioria dos conformistas são servidores 
ocupantes de cargos de assistentes administrativos, e esses podem ou não estar 
vinculados à área contábil e afins. Por outro lado, a maioria possui função gratificada, 07 
(sete), dos quais 04 (quatro) são responsáveis titulares pelo registro da conformidade de 
gestão, desses, apenas 01 (um) ocupa a função gratificada em decorrência de ser o 
Coordenador da Conformidade de Registro de Gestão da unidade. Sendo assim, a 
maioria dos conformistas, seja titulares, ou substitutos, acumulam as responsabilidades 
da conformidade de registro de gestão com as responsabilidades de outras funções 
gratificadas. 
 
Os conformistas foram questionados quanto ao tempo de serviço público federal e 
quanto ao tempo de atuação no registro da conformidade de gestão. A análise das 
respostas revela que a maioria dos conformistas, 55%, possui mais de 5 (cinco) anos no 
serviço público federal, porém não há relação direta com a atuação no registro da 
conformidade de gestão, visto que, conforme tabela que segue, a maioria atua a menos 
de 1 (um) ano na conformidade. Em outras palavras, embora ocupem cargo no serviço 
público federal há bastante tempo, atuam há menos de 1 ano na conformidade de 
registro de gestão, conforme tabela que segue. 
 

Tempo de serviço 
público federal 

Tempo de atuação no Registro da Conformidade de 
Gestão Total % 

Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos 

Entre 1 e 2 anos 2 1 3 27% 

Entre 2 e 3 anos 1 1 2 18% 

Mais de 5 anos 3 3 6 55% 

Total 6 5 11 100% 

% 55% 45% 100%   

Fonte: Elaborado a partir dos questionários enviado aos conformistas 
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Os conformistas foram, ainda, questionados quanto à participação em cursos de 
capacitação na área e em relação à influência da capacitação no desempenho das 
atividades. O resultado das respostas apontou que nenhum dos conformistas participou 
de curso de capacitação, conforme tabela que segue. 
 

Participação em curso de 
capacitação na área de 

registro da conformidade 
de gestão 

Ausência de capacitação influencia na execução 
da conformidade  

Total % 
0
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Sim - - - - - - - 

Não - - 2 6 3 11 100% 

Total - - 2 6 3 11 100% 

% - - 18% 55% 27% 100%  

Fonte: Elaborado a partir dos questionários enviado aos conformistas 

 
Da análise das respostas, podemos concluir que a ausência de capacitação dos 
conformistas é um fator que impacta negativamente no desempenho das atividades, 
visto que 55% (concordo) e 27% (concordo totalmente), afirmaram que esta ausência 
influencia a execução das atividades. 
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3 – DEFICIÊNCIAS CONSTATADAS: 

3.1 – CAMPUS ARACAJU 

 
DEFICIÊNCIA 001: Servidores exercendo atividades de conformidade de registro de 
gestão sem a devida capacitação. 
 
a) Evidências: 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da AUDINT; 
Resposta ao Questionário aplicado aos conformistas; 
Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara. 
 
b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco de 
ocorrências de análises inconsistentes dos registros devido à falta de conhecimento 
técnico dos conformistas, a Audint indagou, no item 07 do Questionário aplicado aos 
conformistas, sobre a realização de curso de capacitação na área de conformidade de 
gestão. 
 
De acordo com as respostas da conformista substituta do Câmpus Aracaju, não houve 
participação em nenhum curso de capacitação na área de registro de conformidade de 
gestão. 
 
Também foi solicitado ao diretor geral do Campus, por meio da SA nº 149/2016, 
comprovantes de capacitação realizados pelos servidores envolvidos no processo de 
Conformidade de Registro de Gestão. Em sua resposta, o gestor anexou cópia do e-mail 
enviado à conformista titular em 10/09/2015 com o objetivo de verificar a necessidade 
de realização de curso na área de atuação. Segundo o próprio diretor, não houve 
demanda de capacitação. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a Equipe concluiu que não há devida 
capacitação dos servidores para o desempenho das atividades de conformidade, fator 
este que pode impactar diretamente na qualidade dos registros de gestão. 
 
Sobre o mesmo tema o Tribunal de Contas da União ratificou a importância da 
capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de conformidade em seus 
Acórdãos, in verbis: 
 

Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.6.31. capacite os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual e registros das conformidades diária e documental, implantando 
o setor de suporte documental; (grifou-se) 
 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara 
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9.17.29. capacitar os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual dos relatórios diários da conformidade de registro de gestão; 

 
Sendo assim, deve o gestor promover o acesso a curso de capacitação, com objetivo de 
propiciar o desenvolvimento constante do servidor público, aprimorando competências 
individuais que promoverão o aperfeiçoamento do servidor público, melhorando, dessa 
forma, a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. Salientamos a importância 
da necessidade de capacitação do servidor, especialmente na atividade de Registro de 
Conformidade de Gestão, para as quais são necessários conhecimentos de várias áreas: 
contabilidade, execução orçamentária e financeira, direito administrativo, direito 
trabalhista, etc.  
 
Por último, ao selecionar servidores para ocupar determinados postos dentro campus, é 
necessário observar se o servidor está preparado para desempenhar a função a 
contento, analisando, entre outros aspectos, o conhecimento técnico, assim como o 
potencial para realizar as atribuições da função. É importante, também, que durante o 
processo de seleção de servidores se considere a perspectiva de permanência do 
servidor na função, objetivando, sempre que possível, diminuir a rotatividade, visto que 
a administração arca com os custos para capacitação do servidor, os quais, por vezes, 
atuam por pouco tempo na função para a qual foram capacitados, ou mesmo após a 
participação em curso de capacitação não desempenham a função de forma satisfatória. 
 
d) Causa: 
Ausência de capacitação dos conformistas. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis consequências a não detecção de 
erros/ impropriedades quando da realização da conformidade do registro de gestão, por 
falta de capacitação técnica dos servidores. 
 
Recomendação 001: 
Capacitar os responsáveis pelo registro da conformidade de gestão em cursos 
relacionados à área de atuação.  

 
DEFICIÊNCIA 002: Ausência de rotinas formalizadas para verificação diária dos 
registros de conformidade. 
 
a) Evidência: 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Regimento Interno do Campus Aracaju. 
 

b) Situação encontrada: 
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Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco da perda 
do prazo do registro da Conformidade no SIAFI, resultando no status “sem 
conformidade”, o questionário aplicado aos conformistas, no item 11, perguntou sobre 
a existência de rotina formalizada para verificação diária dos registros de conformidade 
de gestão. 
 
Este item não foi respondido pela conformista substituta, que optou por deixá-lo em 
branco, alegando, por contato telefone em 15/09/2016, que não tinha capacidade de 
responder. 
 
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 149/2016, foi questionado ao diretor geral do 
Campus sobre a existência de check-lists e/ou outros documentos que auxiliam na 
rotina para realização da conformidade de gestão. Segundo resposta do gestor, apesar 
de não utilizarem check-lists e não terem procedimentos formalizados, a servidora 
responsável recebe todos os documentos e realiza a conferência para dar a devida 
Conformidade. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que o Campus 
não adota rotina formalizada de verificação diária dos registros de conformidade de 
gestão, podendo resultar em perda do prazo do registro da Conformidade no SIAFI. 
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 

 
3.1 - As UG devem proceder DIARIAMENTE a análise do relatório 
"CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO", obtido por meio da transação 
IMPCONFREG, no qual constam todos os registros do dia, excetuando aqueles 
gerados por meio de processo automático, definido pela Coordenação-Geral 
de Contabilidade. 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus Aracaju assim estabelece: 
 

Art. 25. A Diretoria de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 
II- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU “Critérios Gerais de Controles Internos na Administração Pública - 
Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em diversos países” (p.14) 
conclui: 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 
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Sendo assim, para melhor auxiliar nas rotinas diárias de conferência durante o 
procedimento de realização da Conformidade de Registro de Gestão estabelecida na 
MacroFunção SIAFI 020314, sugerimos a elaboração de Fluxogramas e/ou CheckLists, 
planilhas, enfim, que se estabeleça mecanismos de controle e adoção rotinas a serem 
cumpridas por todos os atores envolvidos direta ou indiretamente no processo. Após o 
estabelecimento de tais rotinas é necessário que seja realizada divulgação formal a 
todos os envolvidos, para que tenham conhecimento sobre os padrões a serem 
obedecidos.  
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades. 
 
d) Causas: 
A ausência de rotinas formalizada de verificação diária dos registros de conformidade. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
 
Ademais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir para 
fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles 
internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente, por meio da utilização de fluxogramas e/ou checklists, 
planilhas, etc., rotinas diárias para verificação da conformidade dos registros de gestão 
no Câmpus, dando ciência aos envolvidos nestas atividades, da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 003: Ausência de rotinas formalizadas para comunicação da necessidade 
de atuação do conformista substituto. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário aplicado aos conformistas; 
Portaria IFS nº 1519/2016; 
Consultas ao SIAFI 2016 (>CONCONFREG e >CONAGENTE). 
 
b) Situação encontrada: 
Primeiramente, com o intuito de verificar se o conformista substituto estava 
formalmente designado para desempenhar suas atividades, foram realizadas consultas 



                                                         

  RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2016 

                                                       AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

ADOTADOS NA CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO. 

 

15 Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 

às portarias emitidas pelo IFS. No Campus Aracaju, esta designação ocorreu através da 
Portaria IFS nº 1516/2016. 
 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco da perda 
do prazo do registro da Conformidade no SIAFI, resultando no status “sem 
conformidade”, o questionário aplicado aos conformistas, no item 13, indagou sobre a 
forma de comunicação entre o conformista titular e o seu substituto nos casos de 
ausência. 
 
Segundo resposta da conformista substituta ao Questionário, houve duas experiências 
como substituta. Na primeira, “o aviso foi por email que teria que saber da titular 
quando seriam suas férias”. Na segunda vez, foi encaminhado um documento 
informando que a mesma tinha se afastado por licença médica, porém não ficou 
sabendo a quantidade de dias. 
 
Ainda com intuito de verificar se o conformista substituto estava formalmente 
designado para desempenhar suas atividades, foram realizadas consultas às portarias 
emitidas pelo IFS.  
 
No Campus Aracaju, esta designação ocorreu através da Portaria IFS nº 1516/2016. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realizações dos procedimentos de auditoria, a equipe concluiu que o Campus 
Aracaju, apesar de ter formalmente designado conformista substituto, não adota rotinas 
de comunicação efetivadas para informar da necessidade de substituição das atividades 
de conformidade. 
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades. 
 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14) conclui: 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Assim, vemos a tamanha importância da formalização e comunicação dos 
procedimentos para que a gestão obtenha controles internos fortes e efetivos. 
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d) Causas: 
A ausência de formalização de rotina de comunicação entre os conformistas titular e 
substituto. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização de rotinas e procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não cumprimento por parte dos 
responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são designadas. 
 
Além do mais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir 
para fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos 
controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer procedimento formal através do qual o conformista substituto seja 
comunicado tempestivamente da ausência do conformista titular, e da necessidade de 
sua atuação no registro da conformidade de gestão. 
 

 
DEFICIÊNCIA 004: Ausência de rotinas formalizadas para o acompanhamento dos 
relatórios de movimentações citados no art. 14 da IN 06/2007. 
 
a) Evidência: 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
Instrução Normativa STN nº 06/2007. 
 
b) Situação encontrada: 
A Instrução Normativa STN nº 06/2007, que disciplina os procedimentos relativos ao 
Registro de Gestão, em seu art. 14, estabelece: 
 

Art. 14. Os demonstrativos mensais da movimentação de almoxarifado, de 
bens móveis, imóveis e intangíveis, de selos de controle, de mercadorias 
apreendidas, da conciliação bancária e demais demonstrativos de controle 
patrimonial, deverão ser arquivados pela Unidade Gestora Executora. 
Parágrafo único. Os demonstrativos referidos no caput deste artigo deverão 
ser arquivados por ordem cronológica de competência e sua ausência 
ensejará restrição na Conformidade dos Registros de Gestão do último dia útil 
do mês a que se refere. 

 
Com o intuito de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco do não 
cumprimento do disposto acima, o questionário aplicado aos conformistas, no item 12, 
perguntou sobre a existência de rotina formalizada para acompanhamento mensal do 
arquivamento dos processos, ou, dos relatórios da movimentação. 
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Este item não foi respondido pela conformista substituta, que optou por deixá-lo em 
branco, alegando, por contato telefone em 15/09/2016, que não tinha capacidade de 
responder. 
 
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 149/2016, foi questionado ao diretor geral do 
Campus a existência Fluxogramas/Mapas de processos e roteiros sequenciais (passo a 
passo) das principais atividades executadas no tocante à Conformidade de Registro de 
Gestão. Segundo resposta do gestor, apesar de não existirem formalizados tais 
procedimentos, “os responsáveis têm acesso a todos os documentos gerados nos 
sistemas, os quais são anexados em processos que após pagamentos são encaminhados 
para análise e arquivamentos no setor de conformidade”. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que não há rotina 
formalizada para o acompanhamento mensal do arquivamento dos relatórios de 
movimentações citados no art. 14 da IN STN nº 06/2007. 
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades.  
 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14): 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Assim, vemos a tamanha importância da formalização e comunicação dos 
procedimentos para que a gestão obtenha controles internos fortes e efetivos. 
 
d) Causas: 
Ausência de rotinas formalizadas para o acompanhamento dos relatórios mensais de 
movimentações. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
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Além do mais, a ausência de rotinas e procedimentos pode contribuir para fomentar os 
riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de 
movimentações, conforme estabelece o art. 14 da IN STN nº 06/2007, dando ciência aos 
envolvidos nestas atividades da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 005: Ausência de despachos do servidor responsável pelo registro da 
conformidade de gestão nos processos físicos. 
 
a) Evidência: 
Lei nº 9.784/99; 
IN-STN nº 06/2007; 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Processo nº 23290.000097/2015-22; 
Processo nº 23290.000939/2015-46; 
Processo nº 23290.000996/2015-25; 
Processo nº 23290-001677/2015-37; 
Regimento Interno do Campus Aracaju. 
 
b) Situação encontrada: 
Durante a fase de realização da auditoria de Avaliação dos Registros Contábeis 
(Relatório nº 03/2016) foram selecionados por amostragem os processos nº 
23290.000097/2015-22; nº 23290.000939/2015-46, nº 23290.000996/2015-25 e nº 
23290-001677/2015-37, os quais foram submetidos à análise, dentre outros aspectos, 
da atuação da conformidade de registro de gestão. 
 
Considerando que para a realização do Registro da Conformidade de Gestão é 
necessário que o conformista tenha acesso ao processo físico, consultando os processos 
supracitados, foi possível verificar a ausência do registro desse momento no processo 
físico. Ademais, existe um grande lapso temporal entre a data do despacho de 
encaminhamento do processo físico e o efetivo envio no SIPAC, conforme tabela que 
segue: 
 

Processo 
Data de envio no 

processo físico 
Data de envio no 

SIPAC 
Data de recebimento 

no SIPAC 

23290.000097/2015-22 17/11/2015 18/11/2015 08/08/2016 

23290.000939/2015-46 11/09/2015 16/09/2015 08/08/2016 

23290.000996/2015-25 18/01/2016 04/11/2015 08/08/2016 

23290-001677/2015-37 não consta 16/09/2015 08/08/2016 

 
Ao final desta análise foi constatado que, apesar do conformista de gestão ter realizado 
os lançamentos das informações no SIAFI, não se encontra nos processos físicos 
assinatura de recebimento do processo pelo conformista, não restando claro o 
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momento no qual a conformidade teve acesso ao processo físico, tão pouco qual a 
conclusão a que chegou o servidor quando da realização da análise da conformidade de 
registro de gestão. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe verificou que não constam 
nos processos físicos os despachos de recebimento pelo servidor responsável pela 
conformidade de registro de gestão. Em outras palavras, não consta nos processos o 
momento a partir do qual o conformista teve acesso ao processo para realização da 
análise da conformidade de gestão, assim como não consta o parecer do conformista.  
 
Ao definir a Conformidade de Registro de Gestão, a  MacroFunção SIAFI 020314 assim 
estabelece: 
 

Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução 
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência de 
documentos hábeis que comprovem as operações. 

 
Sendo assim, ao receber o processo físico, o conformista deverá realizar a conferência 
dos documentos que instruem o processo, e a partir desta análise proceder aos registros 
da conformidade no SIAFI, análise esta que deve ocorrer no prazo de 03 (três) dias a 
contar da data do registro da operação no SIAFI, conforme art. 10 da IN-STN nº 06/2007. 
 
Por isso, o envio do processo físico ao conformista deve sempre considerar, entre outros 
aspectos, o prazo estabelecido na art. 10 da IN-STN nº 06/2007 e o volume de análise 
que setor deve realizar, evitando envio de processos com o prazo curto para análise, 
visto que o próprio prazo na IN-STN nº 06/2007 já é curto. 
 
Dos 4 (quatro) processos analisados, apenas no processo nº 23290-001677-2015-37 não 
foi encontrado despacho de encaminhamento do setor de Conformidade. Além de que, 
não foram encontrados despachos de recebimento do setor de conformidade, tão 
pouco registro da análise da conformidade, quando a correta documentação, ou a 
detecção de impropriedades. 
 
O Regimento Interno do Campus Aracaju, ao abordar as atribuições da Coordenadoria 
de Conformidade de Registro de Gestão, assim determina:  
 

Art. 55. À Coordenadoria de Conformidade de Registro de Gestão, no âmbito 
do campus, compete: 
I- Certificar os registros dos atos de execução orçamentária e financeira, 
constantes nos devidos sistemas; 
II- Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, 
financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram 
realizados em observância às normas vigentes; 
III- Verificar a existência de documentação hábil que suporte as operações 
registradas; 
IV- Realizar todos os esforços no sentido de eliminar as irregularidades, 
evitando-se assim o registro da conformidade com restrição; 
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VIII- Informar ao setor responsável solicitando providências, caso seja 
verificada alguma irregularidade; 
IX- Assessorar os superiores hierárquicos no âmbito de suas competências; 
V- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 
Pela análise do art. 55, VIII, verifica-se que durante o procedimento de realização da 
conformidade de registro de gestão, caso sejam verificadas irregularidades, o 
conformista deve informar ao setor responsável para que sejam sanadas as 
impropriedades. Ao realizar esta comunicação deve-se observar o que determina a Lei 
nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo: 
 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
 § 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, 
com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade 
responsável. 

 

Para melhor compreensão faz-se necessário entendermos o conceito de ato 
administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles, o ato administrativo assim define:  
 

“o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos seus administrados ou a si próprias.” (Meirelles, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32º edição, editora. Malheiros 
Editores, Pag., 149. 2006) 

 
Apesar do Regimento Interno do Campus Aracaju não estabelecer a forma pela qual 
deve ocorrer a comunicação das irregularidades detectadas, assim como não definir que 
após a análise da conformidade deve haver o registro no processo físico, esta Audint 
entende que, em obediência a formalidade processual, é necessário que tais atos sejam 
escritos e inseridos no processo. 
 
Sendo assim, ao realizar a certificação da conformidade de registro de gestão, o servidor 
responsável pratica um ato administrativo, que, pelo acima exposto, deve ser registrado 
de forma escrita. Visto que a forma escrita de registros dos atos administrativos é 
importante meio de controle na Administração Pública. Por outro lado, se o ato 
administrativo não ficar documentado de forma escrita no processo, se torna impossível 
a análise quanto à observância do cumprimento de determinadas formalidades, 
dificultando o controle pela própria administração, por órgãos de controle ou pelo 
judiciário, quando for o caso. 
 
Pelo exposto, para que haja transparência em relação aos atos do processo, a data de 
encaminhamento e recebimento pela conformidade, assim como a análise realizada 
pelo conformista devem sem inseridas no processo, a título de sugestão, tal análise 
poderá ser comprovada através de formulário padrão, checklist e/ou carimbo anexado 
ao final do processo. Dessa forma, restará garantido maior transparência nos processos 
administrativos, além de contribuir para o controle interno mais efetivo. 
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d) Causas:  
Não observância das formalidades legais durante a tramitação dos processos 
administrativos. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência aqui apontada tem como possíveis consequências a falta de comprovação 
quanto à tramitação dos processos e atividades de verificação processual dos 
conformistas. 
 
Recomendação 001:  
Fazer constar nos processos administrativos os despachos de encaminhamento e 
recebimento para análise da conformidade registro de gestão. 
 
Recomendação 002: 
Fazer constar nos processos administrativos o despacho da análise do servidor 
responsável pelo registro da conformidade de gestão. 
 

3.2 – CAMPUS ESTÂNCIA 

 
DEFICIÊNCIA 006: Servidores exercendo atividades de conformidade de registro de 
gestão sem a devida capacitação. 
 
a) Evidências: 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da AUDINT; 
Resposta ao Questionário aplicado aos conformistas; 
Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Regimento Interno do Campus Estância do IFS. 
 
b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco de 
ocorrências de análises inconsistentes dos registros devido à falta de conhecimento 
técnico dos conformistas, a Audint indagou, no item 07 do Questionário, sobre a 
realização de curso de capacitação na área de conformidade de gestão. 
 
De acordo com as respostas dos conformistas (titular e substituto) do Câmpus Estância, 
não houve participação em nenhum curso de capacitação na área de registro de 
conformidade de gestão, apesar de atuarem há mais de 1 (um) ano nestas atividades. 
Na opinião dos próprios servidores, a ausência de capacitação é fator que dificulta o 
desempenho das atividades (Item 08 – Questionário Conformista). 
 
c) Conclusão da Equipe: 
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Após análise das respostas dadas à Audint, a Equipe concluiu que não há devida 
capacitação dos servidores para o desempenho das atividades de conformidade, fator 
este que pode impactar diretamente na qualidade dos registros de gestão. 
 
Sobre o mesmo tema o Tribunal de Contas da União ratificou a importância da 
capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de conformidade em seus 
Acórdãos, in verbis: 
 

Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.6.31. capacite os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual e registros das conformidades diária e documental, implantando 
o setor de suporte documental; (grifou-se) 
 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.17.29. capacitar os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual dos relatórios diários da conformidade de registro de gestão; 

 
Ainda, sobre o tema capacitação, o Regimento Interno do Campus Estância assim 
estabelece: 
 

Art. 25. A Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 

II - Elaborar proposta de Plano Anual de Capacitação dos Técnico-
administrativos em Educação (TAE), em parceria com a CGP, conforme 
diretrizes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP, ficando a GADM 
responsável pelos recursos a serem utilizados;  

 
Sendo assim, deve o gestor promover o acesso a curso de capacitação, com objetivo de 
propiciar o desenvolvimento constante do servidor público, aprimorando competências 
individuais que promoverão o aperfeiçoamento do servidor público, melhorando, dessa 
forma, a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. Salientamos a importância 
da necessidade de capacitação do servidor, especialmente na atividade de Registro de 
Conformidade de Gestão, para as quais são necessários conhecimentos de várias áreas: 
contabilidade, execução orçamentária e financeira, direito administrativo, direito 
trabalhista, etc.  
 
Por último, ao selecionar servidores para ocupar determinados postos dentro campus, é 
necessário observar se o servidor está preparado para desempenhar a função a 
contento, analisando, entre outros aspectos, o conhecimento técnico, assim como o 
potencial para realizar as atribuições da função. É importante, também, que durante o 
processo de seleção de servidores se considere a perspectiva de permanência do 
servidor na função, objetivando, sempre que possível, diminuir a rotatividade, visto que 
a administração arca com os custos para capacitação do servidor, os quais, por vezes, 
atuam por pouco tempo na função para a qual foram capacitados, ou mesmo após a 
participação em curso de capacitação não desempenham a função de forma satisfatória. 
 
d) Causa: 
Ausência de oferta de capacitação aos conformistas. 
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e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis consequências a não detecção de 
erros/ impropriedades quando da realização da conformidade do registro de gestão, por 
falta de capacitação técnica dos servidores. 
 
Recomendação 001:  
Capacitar os responsáveis pelo registro da conformidade de gestão em cursos 
relacionados à área de atuação.  

 
DEFICIÊNCIA 007: Ausência de rotinas formalizadas para verificação diária dos 
registros de conformidade. 
 
a) Evidência: 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Regimento Interno do Campus Estância. 
 

b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco da perda 
do prazo do registro da Conformidade no SIAFI, resultando no status “sem 
conformidade”, o questionário aplicado aos conformistas, no item 11, perguntou sobre 
a existência de rotina formalizada para verificação diária dos registros de conformidade 
de gestão. 
 
De acordo com as respostas dos conformistas do Câmpus Estância, não existe qualquer 
procedimento estabelecido neste sentido, sendo este um dos principais fatores que 
dificultam o lançamento da conformidade no SIAFI. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que não há 
qualquer rotina de verificação diária dos registros de conformidade de gestão, podendo 
resultar em perda do prazo do registro da Conformidade no SIAFI. 
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 

 
3.1 - As UG devem proceder DIARIAMENTE a análise do relatório 
"CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO", obtido por meio da transação 
IMPCONFREG, no qual constam todos os registros do dia, excetuando aqueles 
gerados por meio de processo automático, definido pela Coordenação-Geral 
de Contabilidade. 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus Estância assim estabelece: 
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Art. 25. À Gerência de Administração, no âmbito do Campus, compete: 
[...] 
III- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU “Critérios Gerais de Controles Internos na Administração Pública - 
Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em diversos países” (p.14) 
conclui: 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Sendo assim, para melhor auxiliar nas rotinas diárias de conferência durante o 
procedimento de realização da Conformidade de Registro de Gestão estabelecida na 
MacroFunção SIAFI 020314, sugerimos a elaboração de Fluxogramas e/ou Checklists, 
planilhas, enfim, que se estabeleça mecanismos de controle e adoção rotinas a serem 
cumpridas por todos os atores envolvidos direta ou indiretamente no processo. Após o 
estabelecimento de tais rotinas é necessário que seja realizada divulgação formal a 
todos os envolvidos, para que tenham conhecimento sobre os padrões a serem 
obedecidos.  
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades.   
 
d) Causas: 
A ausência de rotinas de verificação diária dos registros de conformidade. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
 
Ademais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir para 
fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles 
internos. 
 
Recomendação 001:  
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Estabelecer formalmente, por meio da utilização de fluxogramas e/ou checklists, 
planilhas, etc., rotinas diárias para verificação da conformidade dos registros de gestão 
no Câmpus, dando ciência aos envolvidos nestas atividades, da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 008: Ausência de rotinas formalizadas para comunicação da necessidade 
de atuação do conformista substituto. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário aplicado aos conformistas; 
Portaria IFS nº 3253/2015; 
Consultas ao SIAFI 2016 (>CONCONFREG e >CONAGENTE). 
 
b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco da perda 
do prazo do registro da Conformidade no SIAFI, resultando no status “sem 
conformidade”, o questionário aplicado aos conformistas, no item 13, indagou sobre a 
forma de comunicação entre o conformista titular e o seu substituto nos casos de 
ausência. 
 
De acordo com resposta dos conformistas, o substituto é avisado com 48 horas de 
antecedência via e-mail institucional. 
 
Com o objetivo de verificar efetividade de tal controle, a Audint consultou o SIAFI 2016 
(>CONCONFREG), que evidencia a quantidade de dias que ficaram sem conformidade, 
num total de 130 dias, 4 (quatro) dias ficaram sem conformidade, conforme tabela que 
segue: 

 
Histórico Registro de Conformidade - Exercício 2016 

Mês Dias sem conformidade Dias com conformidades 

Janeiro 1 12 

Fevereiro - 15 

Março - 16 

Abril - 17 

Maio 1 17 

Junho 1 12 

Julho - 18 

Agosto 1 19 

TOTAL 4 126 

 
 
Ainda com intuito de verificar se o conformista substituto estava formalmente 
designado para desempenhar suas atividades, foram realizadas consultas às portarias 
emitidas pelo IFS. No Campus Estância, esta designação ocorreu através da Portaria IFS 
nº 3253/2015. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
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Após realizações dos procedimentos de auditoria, a equipe concluiu que o Campus 
Estância vem envidando esforços para evitar a perda do prazo do registro da 
Conformidade no SIAFI, porém, essas medidas não se encontram formalizadas. 
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades. 
 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14): 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Assim, vemos a tamanha importância da formalização e comunicação dos 
procedimentos para que a gestão obtenha controles internos fortes e efetivos. 
 
d) Causas: 
A ausência de formalização de rotina de comunicação entre os conformistas titular e 
substituto. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização de rotinas e procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não cumprimento por parte dos 
responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são designadas. 
 
Além do mais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir 
para fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos 
controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer procedimento formal através do qual o conformista substituto seja 
comunicado tempestivamente da ausência do conformista titular, e da necessidade de 
sua atuação no registro da conformidade de gestão. 
 
 
DEFICIÊNCIA 009: Ausência de rotinas formalizadas para o acompanhamento dos 
relatórios de movimentações citados no art. 14 da IN 06/2007. 
 
a) Evidência: 
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Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
Instrução Normativa STN nº 06/2007. 
 
b) Situação encontrada: 
A Instrução Normativa STN nº 06/2007, que disciplina os procedimentos relativos ao 
Registro de Gestão, em seu art. 14, estabelece: 
 

Art. 14. Os demonstrativos mensais da movimentação de almoxarifado, de 
bens móveis, imóveis e intangíveis, de selos de controle, de mercadorias 
apreendidas, da conciliação bancária e demais demonstrativos de controle 
patrimonial, deverão ser arquivados pela Unidade Gestora Executora. 
 
Parágrafo único. Os demonstrativos referidos no caput deste artigo deverão 
ser arquivados por ordem cronológica de competência e sua ausência 
ensejará restrição na Conformidade dos Registros de Gestão do último dia útil 
do mês a que se refere. 

 
Com o intuito de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco do não 
cumprimento do disposto acima, o questionário aplicado aos conformistas, no item 12, 
perguntou sobre a existência de rotina formalizada para acompanhamento mensal do 
arquivamento dos processos, ou, dos relatórios da movimentação. 
 
De acordo com as respostas dos conformistas do Câmpus Estância, não existe tal rotina 
de acompanhamento dos relatórios mensais de movimentações. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que não há 
qualquer rotina para o acompanhamento mensal do arquivamento dos relatórios de 
movimentações citados no art. 14 da IN STN nº 06/2007. 
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades.  
 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14): 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 
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Assim, vemos a tamanha importância da formalização e comunicação dos 
procedimentos para que a gestão obtenha controles internos fortes e efetivos. 
 
d) Causas: 
Ausência de rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de movimentações. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
 
Além do mais, a ausência de rotinas e procedimentos pode contribuir para fomentar os 
riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de 
movimentações, conforme estabelece o art. 14 da IN STN nº 06/2007, dando ciência aos 
envolvidos nestas atividades da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 010: Ausência de despachos do servidor responsável pelo registro da 
conformidade de gestão nos processos físicos. 
 
a) Evidência: 
Lei nº 9.784/99; 
IN-STN nº 06/2007; 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Processo nº 23463.000338/2015-12; 
Processo nº 23463.000426/2015-14; 
Processo nº 23463.000522/2015-54; 
Regimento Interno do Campus Estância. 
 
b) Situação encontrada: 
Durante a fase de realização da auditoria de Avaliação dos Registros Contábeis 
(Relatório nº 03/2016) foram selecionados por amostragem os processos nº 
23463.000338/2015-12; nº 23463.000426/2015-14 e nº 23463.000522/2015-54, os 
quais foram submetidos à análise, dentre outros aspectos, da atuação da conformidade 
de registro de gestão. 
 

Processo 
Data de envio no 

processo físico 
Data de envio no 

SIPAC 
Data de recebimento 

no SIPAC 

23463.000338/2015-12 06/07/2015 06/07/2015 06/07/2015 

23463.000426/2015-14 24/11/2015 24/11/2015 10/12/2015 

23463.000522/2015-54 18/01/2016 18/01/2016 18/01/2016 
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Ao final desta análise foi constatado que apesar do conformista de gestão ter realizado 
os lançamentos das informações no SIAFI, não se encontra nos processos físicos 
assinatura de recebimento do processo pelo conformista, não restando claro o 
momento no qual a conformidade teve acesso ao processo físico, tão pouco qual a 
conclusão a que chegou o servidor quando da realização da análise da conformidade de 
registro de gestão. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe verificou que não constam 
nos processos físicos os despachos de recebimento pelo servidor responsável pela 
conformidade de registro de gestão. Em outras palavras, não consta nos processos o 
momento a partir do qual o conformista teve acesso ao processo para realização da 
análise da conformidade de gestão, assim como não consta o parecer do conformista.  
 
Ao definir a Conformidade de Registro de Gestão, a  MacroFunção SIAFI 020314 assim 
estabelece: 
 

Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução 
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência de 
documentos hábeis que comprovem as operações. 

 
Sendo assim, ao receber o processo físico, o conformista deverá realizar a conferência 
dos documentos que instruem o processo, e a partir desta análise proceder aos registros 
da conformidade no SIAFI, análise esta que deve ocorrer no prazo de 03 (três) dias a 
contar da data do registro da operação no SIAFI, conforme art. 10 da IN-STN nº 06/2007. 
 
Por isso, o envio do processo físico ao conformista deve sempre considerar, entre outros 
aspectos, o prazo estabelecido na art. 10 da IN-STN nº 06/2007 e o volume de análise 
que setor deve realizar, evitando envio de processos com o prazo curto para análise, 
visto que o próprio prazo na IN-STN nº 06/2007 já é curto. 
 
Consultando os processos nº 23463.000338/2015-12; nº 23463.000426/2015-14 e nº 
23463.000522/2015-54, não foram encontrados despachos de recebimento do setor de 
conformidade, tão pouco registro da análise da conformidade, quando a correta 
documentação, ou a detecção de impropriedades. 
 
O Regimento Interno do Campus Estância, ao abordar as atribuições da Coordenadoria 
de Conformidade de Registro de Gestão, assim determina:  
 

Art. 45. À Coordenadoria de Conformidade de Registro de Gestão, no âmbito 
do campus, compete: 
I- Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, 
financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram 
realizados em observância às normas vigentes. 
II- Verificar a existência de documentação hábil que suporte as operações 
registradas. 
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III- Realizar todos os esforços no sentido de eliminar as irregularidades, 
evitando-se assim o registro da conformidade com restrição. 
IV- Informar ao setor responsável solicitando providências, caso seja 
verificada alguma irregularidade. 
V- Manter arquivo organizado dos processos e documentos que deram origem 
às operações de suporte documental; 
VI- Os arquivos da conformidade de registro de gestão deverão ser 
encaminhados para o arquivo geral do campus, de acordo com a legislação 
arquivista vigente 
VII- Assessorar os superiores hierárquicos no âmbito de suas competências; 
VIII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins. 

 
Pela análise do art. 55, VIII, verifica-se que durante o procedimento de realização da 
conformidade de registro de gestão, caso sejam verificadas irregularidades, o 
conformista deve informar ao setor responsável para que sejam sanadas as 
impropriedades. Ao realizar esta comunicação deve-se observar o que determina a Lei 
nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo: 
 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
 § 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, 
com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade 
responsável. 

 

Para melhor compreensão faz-se necessário entendermos o conceito de ato 
administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles, o ato administrativo assim define:  
 

“o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos seus administrados ou a si próprias.” (Meirelles, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32º edição, editora. Malheiros 
Editores, Pag., 149. 2006) 

 
Apesar do Regimento Interno do Campus Estância não estabelecer a forma pela qual 
deve ocorrer a comunicação das irregularidades detectadas, assim como não definir que 
após a análise da conformidade deve haver o registro no processo físico, esta Audint 
entende que, em obediência a formalidade processual, é necessário tais atos sejam 
escritos e inseridos no processo. 
 
Sendo assim, ao realizar a certificação da conformidade de registro de gestão, o servidor 
responsável pratica um ato administrativo, que, pelo acima exposto, deve ser registrado 
de forma escrita. Visto que a forma escrita de registros dos atos administrativos é 
importante meio de controle na Administração Pública. Por outro lado, se o ato 
administrativo não ficar documentado de forma escrita no processo, se torna impossível 
a análise quanto à observância do cumprimento de determinadas formalidades, 
dificultando o controle pela própria administração, por órgãos de controle ou pelo 
judiciário, quando for o caso. 
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Pelo exposto, para que haja transparência em relação aos atos do processo, a data de 
encaminhamento e recebimento pela conformidade, assim como a análise realizada 
pelo conformista devem sem inseridas no processo, a título de sugestão, tal análise 
poderá ser comprovada através de formulário padrão, checklist e/ou carimbo anexado 
ao final do processo. Dessa forma, restará garantido maior transparência nos processos 
administrativos, além de contribuir para o controle interno mais efetivo. 
 
d) Causas:  
Não observância das formalidades legais durante a tramitação dos processos 
administrativos. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência aqui apontada tem como possíveis conseqüências a falta de comprovação 
quanto à tramitação dos processos e atividades de verificação dos conformistas. 
 
Recomendação 001:  
Fazer constar nos processos administrativos os despachos de encaminhamento e 
recebimento para análise da conformidade registro de gestão. 
 
Recomendação 002: 
Fazer constar nos processos administrativos o despacho da análise do servidor 
responsável pelo registro da conformidade de gestão. 

 
 
3.3 – CAMPUS GLÓRIA 

DEFICIÊNCIA 011: Servidores exercendo atividades de conformidade de registro de 
gestão sem a devida capacitação. 
 
a) Evidência: 
Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Decreto nº 5.707/06; 
Regimento Interno do Campus Glória; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint. 
 
b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao gestor que se manifestasse quanto à 
participação em capacitação dos servidores envolvidos no processo de Conformidade de 
Registro de Gestão, com o envio de comprovante de capacitação, conforme o caso. 
 
Em resposta, o gestor assim se manifestou:  
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“NÃO CONSTA - foi realizada apenas uma troca de experiências com a 
servidora Jutânia no dia 26/08/2016 no Campus Aracaju, mas não obtivemos 
nenhum comprovante de capacitação”. 

 
Buscando levantar informações sobre a situação atual, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no campus 
Glória. O item 07 do Questionário dos Conformistas perguntou sobre a realização de 
curso de capacitação na área de conformidade de gestão. 
 
De acordo com as respostas dos conformistas titulares e substitutos, não houve 
participação em nenhum curso de capacitação na área de registro de conformidade de 
gestão (Item 07 – Questionário do Conformista). Concordaram que a ausência de 
capacitação é fator que dificulta o desempenho das atividades (Item 08 – Questionário 
Conformista). 
 

c) Conclusão da Equipe: 
Primeiramente é necessário esclarecer que em resposta a SA nº 149/2016, quando 
questionado sobre a existência de comprovação de curso de capacitação na área de 
registro de conformidade, o gestor informou a realização de troca de experiências dos 
servidores do Campus Glória com a servidora do Campus Aracaju, o que demonstra a 
tentativa de possibilitar acesso aos conformistas de informações para realização da 
conformidade. Porém, não houve apresentação de qualquer documento que comprove 
a informação, tão pouco a indicação se os atuais conformistas teriam participado deste 
momento. 
 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que os servidores que 
atuam no registro da conformidade de gestão não participaram de curso de capacitação 
para o desempenho das atividades, o que se torna um fator que dificulta o exercício das 
atividades, conforme necessidade de capacitação informada pelos conformistas quando 
do envio das respostas do questionário (Item 08 – Questionário Conformista). 
 
Ressaltamos que a importância da capacitação do servidor está estabelecida no Decreto 
nº 5.707/06, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal na 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, que assim determina: 
 

Art.  3
o
 São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 
voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e 
individuais; 
II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 
externamente ao seu local de trabalho; 
III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 
exercício de atividades de direção e assessoramento; 

 
Sobre o mesmo tema o Tribunal de Contas da União ratificou a importância da 
capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de conformidade em seus 
Acórdãos, in verbis: 
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Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.6.31. capacite os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual e registros das conformidades diária e documental, implantando 
o setor de suporte documental; (grifou-se) 
 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.17.29. capacitar os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual dos relatórios diários da conformidade de registro de gestão; 

 
Ainda, sobre o tema capacitação, o Regimento Interno do Campus Glória assim 
estabelece: 
 

Art. 25. A Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 

II - Elaborar proposta de Plano Anual de Capacitação dos Técnico-
administrativos em Educação (TAE), conforme diretrizes da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas – PROGEP;  

 
Sendo assim, deve o gestor promover o acesso a curso de capacitação, com objetivo de 
propiciar o desenvolvimento constante do servidor público, desenvolvendo 
competências individuais que promoverão o aperfeiçoamento do servidor público, 
melhorando, dessa forma, a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. 
Salientamos a importância da necessidade de capacitação do servidor, especialmente na 
atividade de Registro de Conformidade de Gestão, para as quais são necessários 
conhecimentos de várias áreas: contabilidade, execução orçamentária e financeira, 
direito administrativo, direito trabalhista, etc.  
 
Por último, ao selecionar servidores para ocupar determinados postos dentro campus, é 
necessário observar se o servidor está preparado para desempenhar a função a 
contento, analisando, entre outros aspectos, o conhecimento técnico, assim como o 
potencial para realizar as atribuições da função. É importante, também, que durante o 
processo a seleção de servidores se considere a perspectiva de permanência do servidor 
na função, objetivando, sempre que possível, diminuir a rotatividade de servidores, visto 
que a administração arca com os custos para capacitação do servidor, os quais, por 
vezes, atuam por pouco tempo na função para a qual foram capacitados, ou mesmo 
após a participação em curso de capacitação não desempenham a função de forma 
satisfatória. 
 
d) Causas: 
Ausência de oferta de capacitação aos conformistas. 
 

e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis consequências a não detecção de 
erros/ impropriedades quando da realização da conformidade do registro de gestão, por 
falta de conhecimento acerca de legislações, regulamentos, normas técnicas contábeis e 
outros dispositivos aplicáveis a conformidade de registro de gestão. 
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Recomendação 001:  
Capacitar os responsáveis pelo registro da conformidade de gestão em cursos 
relacionados à área de atuação.  
 
 
DEFICIÊNCIA 012: Ausência de rotinas formalizadas para verificação diária dos 
registros de conformidade. 
 
a) Evidência: 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Regimento Interno do Campus Glória; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint. 
 

b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao gestor que se manifestasse quanto à 
existência de Fluxogramas, Mapas de Processos, roteiros sequenciais, Check-lists e/ou 
outros documentos que auxiliam na rotina para realização da Conformidade de Registro 
de Gestão. Em resposta, o gestor informou que:  
 

“no momento dispomos apenas de roteiros sequenciais das principais 
atividades conforme os manuais em anexo”. 

 
Buscando conhecer a rotina de trabalho do conformista, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no campus 
Glória, questionando sobre a existência de rotina formalizada para verificação da 
conformidade diária (Item 11 do Questionário dos Conformistas). Em resposta os 
conformistas, titular e substituto, informaram que não existe documento que formalize 
o procedimento de verificação diária dos registros da conformidade. 
 
c) Conclusão da equipe: 
 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu apesar de o gestor 
encaminhar manuais (Manual SIAFI, Roteiro TCU) adotados pela conformidade de 
registro de gestão, tais documentos são apenas roteiros sequenciais, que não existe 
documento interno que formalize a verificação diária dos registros de conformidade. De 
acordo com o relatado pelos conformistas a ausência de formalização é um dos fatores 
que dificultam a realização das atividades de conformidade, conforme resposta ao 
Questionário do Conformista (Item 10). 
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 
 

3.1 - As UG devem proceder DIARIAMENTE a análise do relatório 
"CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO", obtido por meio da transação 
IMPCONFREG, no qual constam todos os registros do dia, excetuando aqueles 
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gerados por meio de processo automático, definido pela Coordenação-Geral 
de Contabilidade. 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus Glória assim estabelece: 
 

Art. 25. A Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 
III- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 
 

Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU “Critérios Gerais de Controles Internos na Administração Pública - 
Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em diversos países” (p.14) 
conclui: 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Sendo assim, para melhor auxiliar nas rotinas diárias de conferência durante o 
procedimento de realização da Conformidade de Registro de Gestão estabelecida na 
MacroFunção SIAFI 020314, sugerimos a elaboração de Fluxogramas, Checklists, 
planilhas, enfim, que se estabeleçam mecanismos de controle e adoção rotinas a serem 
cumpridas por todos os atores envolvidos direta ou indiretamente no processo. Após o 
estabelecimento de tais rotinas é necessário que seja realizada divulgação formal a 
todos os envolvidos, para que os mesmos tenham conhecimentos sobre os padrões a 
serem obedecidos.  
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controle interno das atividades é essencial para 
o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o servidor, diante da 
ausência de normas internas institucionais, estabelecer seus próprios mecanismos de 
controle, objetivando sempre que os procedimentos se tornem mais eficientes e 
confiáveis.  
 
d) Causas: 
A ausência de formalização de rotina diária para verificação dos registros de 
conformidade de gestão 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A ausência de formalização de rotina diária para verificação dos registros de 
conformidade de gestão podem resultar na não atuação do servidor responsável pela 
atividade, e por consequência os erros/impropriedades que seriam detectados quando 
da conformidade deixam de ser corrigidos.  
 
Recomendação 001: 
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Estabelecer formalmente, por meio da utilização de fluxogramas e/ou checklists, 
planilhas, etc., rotinas diárias para verificação da conformidade dos registros de gestão 
no Câmpus, dando ciência aos envolvidos nestas atividades, da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 013: Ausência de rotinas formalizadas para comunicação da necessidade 
de atuação do conformista substituto. 
 
a) Evidência: 
Acórdão 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Consulta SIAFI (>CONCONFREG); 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Regimento Interno Campus Glória; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas. 
 
b) Situação encontrada: 
Buscando identificar a forma pela qual ocorre a comunicação da necessidade de atuação 
do conformista substituto, foi enviado questionário aos conformistas perguntando 
sobre esta comunicação (Item 11 do Questionário dos Conformistas). 
 
De acordo com a resposta dos conformistas, na ausência do titular “o gerente 
administrativo é comunicado da ausência do titular e repassa a informação ao 
substituto” (Item 13 – Questionário dos conformistas). 
 
Com o objetivo de verificar a efetividade de tal controle, a Audint consultou em 
12/09/2016 o SIAFI 2016 (>CONCONFREG), consulta através da qual se pôde evidenciar 
a quantidade de dias que ficaram sem conformidade, a partir da qual foram extraídos os 
dados da tabela que segue: 
 

Histórico Registro de Conformidade - Exercício 2016 

Mês Dias sem conformidade Dias com conformidades 

Janeiro - 16 

Fevereiro - 15 

Março - 14 

Abril - 11 

Maio - 16 

Junho 2 11 

Julho - 18 

Agosto 1 18 

Setembro 1 4 

TOTAL 4 123 

 
Analisando os dados da tabela podemos verificar a ocorrência de 04 (quatro) dias nos 
quais não houve o registro da conformidade de gestão. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
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Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que apesar da informação 
que existe a comunicação da necessidade de atuação do conformista titular, esta 
comunicação tem apresentado falhas, o que pode ser comprovado devido à ocorrência 
de dias nos quais a conformidade de registro de gestão deixou de ser realizada pelo 
conformista titular ou substituto, conforme tabela acima.  
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 
 

3.3 - O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de 
responsabilidade de servidor formalmente designado pelo titular da 
Unidade Gestora Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, 
juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 
documentos. (negritou-se) 

 

Sobre a ausência de realização da conformidade o Tribunal de Contas da União 
recomendou no Acórdão 1129/2010 , in verbis: 

9.6.38. abstenha-se da omissão de análise do processo de pagamento diário e 
dos registros de restrições das conformidades diária e documental; 

 
Sendo assim, faz-se necessária a existência de procedimento formal através do qual o 
conformista substituto seja comunicado da necessidade de sua atuação, ressaltamos a 
necessidade de que esta comunicação fique registrada para que, caso ocorram ausência 
de registros na conformidade, se possa identificar o servidor responsável pela falha. 
 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus Glória assim estabelece: 
 

Art. 25. A Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 
III- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU “Critérios Gerais de Controles Internos na Administração Pública – 
Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em diversos países” (p.14) conclui 
que: 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Salientamos, ainda, que esta comunicação deve ocorrer em tempo suficiente para que o 
conformista substituto compatibilize as atividades já programadas com a Conformidade 
de Registro de gestão, assim, o conformista substituto poderá contribuir de forma mais 
eficiente com as atividades administrativas, atuando quando o conformista titular não 
puder. 
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d) Causas: 
Ausência de procedimento formal de comunicação ao conformista substituto sobre 
necessidade de sua atuação. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização de rotinas e procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não cumprimento por parte dos 
responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são designadas. 
 
Além do mais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir 
para fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos 
controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer procedimento formal através do qual o conformista substituto seja 
comunicado tempestivamente da ausência do conformista titular, e da necessidade de 
sua atuação no registro da conformidade de gestão. 
 
 
DEFICIÊNCIA 014: Ausência de rotinas formalizadas para o acompanhamento dos 
relatórios de movimentações citados no art. 14 da IN 06/2007. 
 
a) Evidência: 
Instrução Normativa STN nº 06/2007; 
Regimento Interno do Campus Glória; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint. 
 
b) Situação encontrada: 
Buscando conhecer a rotina de trabalho do conformista, foi enviado questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no campus 
Glória, questionando sobre a existência de rotina formalizada de acompanhamento 
mensal do arquivamento dos processos (em cumprimento ao art. 14 da IN-STN 
06/2007). Em resposta, os conformistas informaram que não existe formalizada rotina 
de acompanhamento mensal de arquivamento dos processos (Item 12 – Questionário 
do conformista). 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que não há 
qualquer rotina para o acompanhamento mensal do arquivamento dos relatórios de 
movimentações citados no art. 14 da IN STN nº 06/2007, que assim determina: 
 

Art. 14. Os demonstrativos mensais da movimentação de almoxarifado, de 
bens móveis, imóveis e intangíveis, de selos de controle, de mercadorias 
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apreendidas, da conciliação bancária e demais demonstrativos de controle 
patrimonial, deverão ser arquivados pela Unidade Gestora Executora. 
 
Parágrafo único. Os demonstrativos referidos no caput deste artigo deverão 
ser arquivados por ordem cronológica de competência e sua ausência 
ensejará restrição na Conformidade dos Registros de Gestão do último dia útil 
do mês a que se refere. 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus Glória assim estabelece: 
 

Art. 25. A Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 
III- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14), conclui que: 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Ressaltamos que o estabelecimento de controle interno das atividades é essencial para 
o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o servidor, diante da 
ausência de normas internas institucionais, estabelecer seus próprios mecanismos de 
controle, objetivando sempre que os procedimentos se tornem mais eficientes e 
confiáveis.  
 
d) Causas:  
Ausência de rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de movimentações. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
 
Além do mais, a ausência de rotinas e procedimentos pode contribuir para fomentar os 
riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de 
movimentações, conforme estabelece o art. 14 da IN STN nº 06/2007, dando ciência aos 
envolvidos nestas atividades da obrigação de cumpri-las. 
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DEFICIÊNCIA 015: Ausência de despachos do servidor responsável pelo registro da 
conformidade de gestão nos processos físicos. 
 
a) Evidência: 
Lei nº 9.784/99; 
MacroFunção SIAFI 020300; 
Processo nº 23464.000196/2015-75;  
Processo nº 23464.000367/2015-66; 
Processo nº 23464.000405/2015-81; 
Regimento Interno do campus Glória. 
 
b) Situação encontrada: 
Durante a fase de realização da auditoria de Avaliação dos Registros Contábeis 
(Relatório nº 03/2016) foram selecionados por amostragem os Processos nº 
23464.000196/2015-75, nº 23464.000367/2015-66 e nº 23464.000405/2015-81 os quais 
foram submetidos à análise, dentre outros aspectos, quanto à atuação da conformidade 
de registro de gestão. 
 
Considerando que para a realização do Registro da Conformidade de Gestão é 
necessário que o conformista tenha acesso ao processo físico, consultando os processos 
supracitados, foi possível verificar a ausência do registro desse momento no processo 
físico. Ademais, existe um grande lapso temporal entre a data do despacho de 
encaminhamento do processo físico e o efetivo envio no SIPAC, conforme tabela que 
segue: 
 

Processos 
Data de envio no 

processo físico 
Data de envio no 

SIPAC 
Data de recebimento 

no SIPAC 

23464.000196/2015-75 16/04/2015 18/06/2015 18/06/2015 

23464.000367/2015-66 25/09/2015 28/09/2015 17/12/2015 

23464.000405/2015-81 28/08/2015 28/09/2015 17/12/2015 

 
Ao final desta análise foi constatado que apesar do conformista de gestão ter realizado 
os lançamentos das informações no SIAFI, não se encontra nos processos físicos 
assinatura de recebimento do processo pelo conformista, não restando claro o 
momento no qual a conformidade teve acesso ao processo físico, tão pouco qual a 
conclusão a que chegou o servidor quando da realização da análise da conformidade de 
registro de gestão. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe verificou que não constam 
nos processos físicos os despachos de recebimento pelo servidor responsável pela 
conformidade de registro de gestão. Em outras palavras, não consta nos processos o 
momento a partir do qual o conformista teve acesso ao processo para realização da 
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análise da conformidade de gestão, assim como também não consta o parecer do 
conformista.  
 
Ao definir a Conformidade de Registro de Gestão, a  MacroFunção SIAFI 020300 assim 
estabelece: 
 

Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução 
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência de 
documentos hábeis que comprovem as operações. 

 
Sendo assim, ao receber o processo físico, o conformista deverá realizar a conferência 
dos documentos que instruem o processo, e a partir desta análise proceder os registros 
da conformidade  no SIAFI, análise esta que deve ocorrer no prazo de 03 (três) dias a 
contar da data do registro da operação no SIAFI, conforme art. 10 da IN-STN nº 06/2007. 
 
Por isso, o envio do processo físico ao conformista deve sempre considerar, entre outros 
aspectos, o prazo estabelecido na art. 10 da IN-STN nº 06/2007 e o volume de análise 
que setor deve realizar, evitando envio de processos com o prazo curto para análise, 
visto que o próprio prazo na IN-STN nº 06/2007 já é curto. 
 
Consultando os Processos nº 23464.000196/2015-75, nº 23464.000367/2015-66 e nº 
23464.000405/2015-81, não foram encontrados despachos de recebimento do setor de 
conformidade, tão pouco registro da análise da conformidade, quando a correta 
documentação, ou a detecção de impropriedades.  
 
O Regimento Interno do Campus Glória, ao abordar as atribuições da Coordenadoria de 
Conformidade de Registro de Gestão, assim determina:  
 

Art. 45. À Coordenadoria de Conformidade de Registro de Gestão, no âmbito 
do campus, compete: 
I- Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, 
financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram 
realizados em observância às normas vigentes.  

II- Verificar a existência de documentação hábil que suporte as operações 
registradas.  

III- Realizar todos os esforços no sentido de eliminar as irregularidades, 
evitando-se assim o registro da conformidade com restrição.  

IV- Informar ao setor responsável solicitando providências, caso seja 
verificada alguma irregularidade.  

V- Manter arquivo organizado dos processos e documentos que deram origem 
às operações – suporte documental;  

VI- Assessorar os superiores hierárquicos no âmbito de suas competências;  

VII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins.  

 
 
Pela análise do art. 45, IV, verifica-se que durante o procedimento de realização da 
conformidade de registro de gestão, caso sejam verificadas irregularidades, o 
conformista deve informar ao setor responsável para que sejam sanadas as 
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impropriedades. Ao realizar esta comunicação deve se observar o que determina a Lei 
nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo: 
 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
 § 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, 
com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade 
responsável. 

 

Para melhor compreensão faz-se necessário entendermos o conceito de ato 
administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles, o ato administrativo assim define:  
 

“o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos seus administrados ou a si próprias.” (Meirelles, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32º edição, editora. Malheiros 
Editores, Pag., 149. 2006) 

 
Apesar do Regimento Interno do Campus Glória, não estabelecer a forma pela qual deve 
ocorrer a comunicação das irregularidades detectadas, assim como também não definir 
que após a análise da conformidade de haver o registro no processo físico, esta Audint 
entende que, em obediência a formalidade processual, é necessário que estes atos 
sejam escritos e inseridos no processo. 
 
Sendo assim, ao realizar a certificação da conformidade de registro de gestão, o servidor 
responsável pratica um ato administrativo, que, pelo acima exposto, deve ser registrado 
de forma escrita. Visto que a forma escrita de registros dos atos administrativos é 
importante meio de controle na Administração Pública. Por outro lado, se o ato 
administrativo não ficar documentado de forma escrita no processo, se torna impossível 
a análise quanto à observância do cumprimento de determinadas formalidades, 
tornando-se, assim, impossível o controle pela própria administração, por órgãos de 
controle ou pelo judiciário, quando for o caso. 
 
Pelo exposto, para que haja transparência em relação aos atos do processo, a data de 
encaminhamento e recebimento pela conformidade, assim como a análise realizada 
pelo conformista devem sem inseridas no processo, a título de sugestão, tal análise 
poderá ser comprovada através de formulário padrão, checklist e/ou carimbo anexado 
ao final do processo. Dessa forma, restará garantido maior transparência nos processos 
administrativos, além de contribuir para o controle interno mais efetivo. 
 
d) Causas:  
Não observância das formalidades legais durante a tramitação dos processos 
administrativos. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
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A deficiência aqui apontada tem como possíveis consequências a falta de comprovação 
quanto à tramitação dos processos, dificultando o acompanhamento da tramitação 
dentro dos prazos que estabelecem os normativos. 
 
Recomendação 001:  
Fazer constar nos processos administrativos os despachos de encaminhamento e 
recebimento para análise da conformidade registro de gestão. 
 
Recomendação 002:  
Fazer constar nos processos administrativos o despacho da análise do servidor 
responsável pelo registro da conformidade de gestão. 
 

3.4 – CAMPUS ITABAIANA 

 
DEFICIÊNCIA 016: Servidores exercendo atividades de conformidade de registro de 
gestão sem a devida capacitação. 
 
a) Evidência: 
Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Decreto nº 5.707/06; 
Regimento Interno do campus Itabaiana; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da AUDINT. 
 
b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao gestor que se manifestasse quanto à 
participação em capacitação dos servidores envolvidos no processo de Conformidade de 
Registro de Gestão, com o envio de comprovante de capacitação, conforme o caso. 
 
Em resposta, o gestor assim se manifestou: 
 

No tocante aos comprovantes de capacitação, informamos que os servidores 
responsáveis pela conformidade não possuem os mesmos. Em tempo, 
aproveitamos a oportunidade para informar que os registros são feitos 
através de orientações (experiências) de alguns servidores do Campus, mas 
sinalizamos, desde já, a necessidade da realização desses cursos de 
capacitação, ao passo que nos comprometemos em capacitar os servidores 
que a partir de então, assumirão a Coordenação. 

 
Buscando levantar informações sobre a situação atual, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no campus 
Itabaiana. O item 07 do Questionário dos Conformistas perguntou sobre a realização de 
curso de capacitação na área de conformidade de gestão. 
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De acordo com as respostas dos conformistas (titular e substituto) do Câmpus Itabaiana, 
não houve participação em nenhum curso de capacitação na área de registro de 
conformidade de gestão, apesar do titular executar esta atividade há mais de 04 
(quatro) anos. Informaram, ainda, que a ausência de capacitação é fator que dificulta o 
desempenho das atividades (Item 08 – Questionário Conformista). 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que os servidores não 
participaram de curso de capacitação para o desempenho das atividades, o que se torna 
um fator que dificulta o exercício das atividades. Necessidade esta informada pelos 
conformistas quando do envio das respostas do questionário (Item 08 – Questionário 
Conformista). 
Ressaltamos que importância da capacitação do servidor está estabelecida no Decreto 
nº 5.707/06, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal na 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, assim determina: 
 

Art.  3
o
 São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 
voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e 
individuais; 
II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 
externamente ao seu local de trabalho; 
III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 
exercício de atividades de direção e assessoramento; 

 
Sobre o mesmo tema o Tribunal de Contas da União ratificou a importância da 
capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de conformidade em seus 
Acórdãos, in verbis: 
 

Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.6.31. capacite os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual e registros das conformidades diária e documental, implantando 
o setor de suporte documental; (grifou-se) 
 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.17.29. capacitar os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual dos relatórios diários da conformidade de registro de gestão; 

 
Ainda, sobre o tema capacitação, o Regimento Interno do campus Itabaiana assim 
estabelece: 
 

Art. 25. A Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 

II - Elaborar proposta de Plano Anual de Capacitação dos Técnico-
administrativos em Educação (TAE), conforme diretrizes da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas – PROGEP;  

 
Sendo assim, deve o gestor promover o acesso a curso de capacitação, com objetivo de 
promover o desenvolvimento constante do servidor público, desenvolvendo 
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competências individuais que promoverão o desenvolvimento do servidor público, 
melhorando, assim, a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. 
Especialmente na atividade de Registro de Conformidade de Gestão são necessários 
conhecimento de várias áreas, contabilidade, execução orçamentária e financeira, 
direito administrativo, direito trabalhista, etc. Sendo assim, o servidor deve ser 
capacitado tecnicamente para tal atividade. 
 
Por último, ao selecionar servidores para ocupar determinados postos dentro campus, é 
necessário observar se o servidor está preparado para desempenhar a função a 
contento, analisando, entre outros aspectos, o conhecimento técnico, assim como o 
potencial para realizar as atribuições da função. É importante que durante o processo a 
seleção de servidores se objetive a diminuição da rotatividade, o que por vezes gera 
custos desnecessários com a realização de capacitação de servidores, os quais, por 
vezes, atuam por pouco tempo na função para a qual foram capacitados, ou mesmo 
após a participação em curso de capacitação não desempenham a função de forma 
satisfatória. 
 
 
d) Causas: 
Ausência de capacitação dos servidores que atuam no registro da conformidade de 
gestão. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis consequências a não detecção de 
erros/ impropriedades quando da realização da conformidade do registro de gestão, por 
falta de conhecimento a cerca de legislações, regulamentos, normas técnicas contábeis 
e outros dispositivos aplicáveis a conformidade de registro de gestão. 
 
Recomendação 001:  
Capacitar os responsáveis pelo registro da conformidade de gestão em cursos 
relacionados à área de atuação.  
 
 
DEFICIÊNCIA 017: Ausência de formalização da rotina de verificação diária dos 
registros de conformidade. 
 
a) Evidência: 
MacroFunção SIAFI 020314 
Regimento Interno do campus Itabaiana 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint. 
 
b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao gestor que se manifestasse quanto à 
realização a existência de Fluxogramas, Mapas de Processos, roteiros seqüenciais, 
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Check-lists e/ou outros documentos que auxiliam na rotina para realização da 
Conformidade de Registro de Gestão. Em resposta, o gestor informou que: 
 

Após a autuação do processo, o setor interessado encaminha o mesmo ao 
setor responsável (Gerência Administrativa do Campus) para a realização dos 
procedimentos necessários para o trâmite, tais como: averiguação de 
documentos, validades de certidões e após minuciosa avaliação, encaminha à 
Direção para as devidas autorizações e colhimento de assinaturas naquilo que 
compete a esse setor. Após esse trâmite, os processos retornam à 
administração do Campus para a finalização no que tange a pagamentos, 
contratos, entre outros. Após essa etapa, são emitidos ao setor de 
Conformidade de Registro Documental para conferência e efetivação via 
sistema. 

 
Buscando conhecer a rotina de trabalho do conformista, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no campus 
Itabaiana Reitoria, questionando sobre a existência de rotina formalizada para 
verificação da conformidade diária (Item 11 do Questionário dos Conformistas).  
 
De acordo com as respostas dos conformistas, no campus Itabaiana está estabelecido 
um fluxo para os processos, desde a atuação do processo, até a fase de arquivamento, 
porém não houve a indicação do documento que formaliza esta rotina. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que a ausência de 
formalização para verificação diária dos registros de conformidade relatado pelo 
conformista é um dos fatores que dificultam a realização das atividades de 
conformidade, conforme resposta ao Questionário do Conformista (Item 10). 
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 
 

3.1 - As UG devem proceder DIARIAMENTE a análise do relatório 
"CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO", obtido por meio da transação 
IMPCONFREG, no qual constam todos os registros do dia, excetuando aqueles 
gerados por meio de processo automático, definido pela Coordenação-Geral 
de Contabilidade. 

 
Sendo assim, para melhor auxiliar nas rotinas diárias de conferência durante o 
procedimento de realização da Conformidade de Registro de Gestão estabelecida na 
MacroFunção SIAFI 020314, sugerimos a elaboração de Fluxogramas, Checklists, 
planilhas, enfim, que se estabeleçam mecanismos de controle e adoção rotinas a serem 
cumpridas por todos os atores envolvidos direta ou indiretamente no processo. Após o 
estabelecimento de tais rotinas é necessário que seja realizada divulgação formal a 
todos os envolvidos, para que os mesmo tenham conhecimentos sobre os padrões a 
serem obedecidos.  
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controle interno das atividades é essencial para 
o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o servidor, diante da 
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ausência de normas internas institucionais, estabelecer seus próprios mecanismos de 
controle, objetivando sempre que os procedimentos se tornem mais eficientes e 
confiáveis. 
 
d) Causas: 
A ausência de formalização de rotina diária para verificação dos registros de 
conformidade de gestão 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A ausência de formalização de rotina diária para verificação dos registros de 
conformidade de gestão podem resultar na não atuação do servidor responsável pela 
atividade, e por consequência os erros/impropriedades que seriam detectados, quando 
da conformidade, deixam de ser corrigidos.  
 
Recomendação 001: 
Estabelecer formalmente, por meio da utilização de fluxogramas e/ou checklists, 
planilhas, etc., rotinas diárias para verificação da conformidade dos registros de gestão 
no Câmpus, dando ciência aos envolvidos nestas atividades, da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 018: Ausência de rotinas formalizadas para comunicação da necessidade 
de atuação do conformista substituto. 
 
a) Evidência: 
Acórdão 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Consulta SIAFI (>CONCONFREG); 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Regimento Interno do campus Itabaiana; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas. 
 
b) Situação encontrada: 
Buscando identificar a forma pela qual ocorre a comunicação da necessidade de atuação 
do conformista substituto, foi enviado questionário aos conformistas perguntando 
sobre esta comunicação (Item 11 do Questionário dos Conformistas). 
 
De acordo com as respostas dos conformistas, por existir uma portaria de designação 
prévia do conformista substituto, este é avisado com antecedência da ausência do 
titular para que possa desempenhar as atividades na conformidade.  
 
Com o objetivo de verificar efetividade de tal controle, a Audint consultou o SIAFI 2016 
(>CONCONFREG), que evidencia a quantidade de dias que ficaram sem conformidade, a 
partir da qual foram extraídos os dados da tabele que segue: 
 

Histórico Registro de Conformidade - Exercício 2016 

Mês Dias sem conformidade Dias com conformidades 

Janeiro - 15 
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Fevereiro 3 11 

Março - 19 

Abril 2 12 

Maio - 16 

Junho 2 13 

Julho 1 17 

Agosto 3 17 

Setembro 1 5 

TOTAL 12 125 

 
Analisando os dados da tabela podemos verificar a ocorrência de 12 (doze) dias nos 
quais não houve o registro de conformidade. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que apesar da existência 
uma portaria de designação prévia, faz-se necessário o estabelecimento de 
procedimento formal, através do qual o conformista substituto seja comunicado da 
necessidade de sua atuação, do contrário, podem ocorrer falhas na comunicação que 
ocasionem o não registro das conformidades. 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 
 

3.3 - O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de 
responsabilidade de servidor formalmente designado pelo titular da 
Unidade Gestora Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, 
juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 
documentos. (negritou-se) 

 

Sobre a ausência de realização da conformidade o Tribunal de Contas da União 
recomendou no Acórdão 1129/2010 , in verbis: 

9.6.38. abstenha-se da omissão de análise do processo de pagamento diário e 
dos registros de restrições das conformidades diária e documental; 

 

Sendo assim, faz-se necessária a existência de procedimento formal através do qual o 
conformista substituto seja comunicado da necessidade de sua atuação, ressaltamos a 
necessidade de que esta comunicação fique registrada para que, caso ocorram ausência 
de registros na conformidade, se possa identificar o servidor responsável pela falha. 
 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus Itabaiana assim estabelece: 
 

Art. 25. A Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 
III- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
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Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14): 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Salientamos, ainda, que esta comunicação deve ocorrer em tempo suficiente, quando 
possível, para que o conformista substituto compatibilize as atividades já programadas 
com a Conformidade de Registro de gestão, contribuindo, dessa forma, o conformista 
substituto poderá contribuir de forma mais eficiente com as atividades administrativas, 
atuando quando o conformista titular não puder. 
 
d) Causas: 
Ausência de procedimento formal de comunicação ao conformista substituto sobre a 
necessidade de sua atuação. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização de rotinas e procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não cumprimento por parte dos 
responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são designadas. 
 
Além do mais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir 
para fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos 
controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer procedimento formal através do qual o conformista substituto seja 
comunicado tempestivamente da ausência do conformista titular, e da necessidade de 
sua atuação no registro da conformidade de gestão. 
 
 
DEFICIÊNCIA 019: Ausência de rotinas formalizadas para o acompanhamento dos 
relatórios de movimentações citados no art. 14 da IN 06/2007. 
 
a) Evidência: 
Instrução Normativa STN nº 06/2007; 
Regimento Interno do campus Itabaiana; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint. 
 
b) Situação encontrada: 
Buscando conhecer a rotina de trabalho do conformista, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no campus 
Itabaiana, questionando sobre a existência de rotina formalizada de acompanhamento 
mensal do arquivamento dos processos (em cumprimento ao art. 14 da IN-STN 



                                                         

  RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2016 

                                                       AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

ADOTADOS NA CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO. 

 

50 Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 

06/2007). Em resposta, os conformistas informaram que não existe formalizada rotina 
de acompanhamento mensal de arquivamento dos processos (Item 12 – Questionário 
do conformista). 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que não há 
qualquer rotina para o acompanhamento mensal do arquivamento dos relatórios de 
movimentações citados no art. 14 da IN STN nº 06/2007, que assim determina: 
 

Art. 14. Os demonstrativos mensais da movimentação de almoxarifado, de 
bens móveis, imóveis e intangíveis, de selos de controle, de mercadorias 
apreendidas, da conciliação bancária e demais demonstrativos de controle 
patrimonial, deverão ser arquivados pela Unidade Gestora Executora. 
 
Parágrafo único. Os demonstrativos referidos no caput deste artigo deverão 
ser arquivados por ordem cronológica de competência e sua ausência 
ensejará restrição na Conformidade dos Registros de Gestão do último dia útil 
do mês a que se refere. 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus Itabaiana assim estabelece: 
 

Art. 25. A Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 
III- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14): 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controle interno das atividades é essencial para 
o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o servidor, diante da 
ausência de normas internas institucionais, estabelecer seus próprios mecanismos de 
controle, objetivando sempre que os procedimentos se tornem mais eficientes e 
confiáveis.  
 
d) Causas:  
Ausência de rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de movimentações. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
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obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
 
Além do mais, a ausência de rotinas e procedimentos pode contribuir para fomentar os 
riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de 
movimentações, conforme estabelece o art. 14 da IN STN nº 06/2007, dando ciência aos 
envolvidos nestas atividades da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 020: Ausência de despachos do servidor responsável pelo registro da 
conformidade de gestão nos processos físicos. 
 
a) Evidência: 
Lei nº 9.784/99; 
MacroFunção SIAFI 020300; 
Processo nº 23462.000186/2013-98; 
Processo nº 23462.000186/2015-50; 
Processo nº 23462.000353/2015-62; 
Regimento Interno campus Itabaiana. 
 
b) Situação encontrada: 
Durante a fase de realização da auditoria de Avaliação dos Registros Contábeis 
(Relatório nº 03/2016) foram selecionados por amostragem os Processos nº 
23462.000186/2013-98; nº 23462.000186/2015-50 e nº 23462.000353/2015-62, os 
quais foram submetidos à análise, dentre outros aspectos, da atuação da conformidade 
de registro de gestão. 
 
Considerando que para a realização do Registro da Conformidade de Gestão é 
necessário que o conformista tenha acesso ao processo físico, consultando os processos 
supracitados, foi possível verificar a ausência do registro desse momento no processo 
físico. No campus Itabaiana não foi possível identificar através do SIPAC o momento no 
qual o processo foi encaminhado para a análise da conformidade de registro de gestão, 
uma vez que o servidor responsável pela conformidade é o próprio ordenador de 
despesa, não se encontra no SIPAC tramitação dos processos da amostra para o setor de 
conformidade de registro de gestão, como ocorre nas demais unidades do IFS.  
 
Ao final desta análise foi constatado que apesar do conformista de gestão ter realizado 
os lançamentos das informações no SIAFI, não se encontra nos processos físicos 
assinatura de recebimento do processo pelo conformista, não restando claro o 
momento no qual a conformidade teve acesso ao processo físico, tão pouco qual a 
conclusão a que chegou o servidor quando da realização da análise da conformidade de 
registro de gestão. 
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c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe constatou que não 
constam nos processos físicos os despachos de encaminhamento/recebimento pelo 
servidor responsável pela conformidade de registro de gestão. Em outras palavras, não 
consta nos processos o momento a partir do qual o conformista teve acesso ao processo 
para realização da análise da conformidade de gestão, assim como também não consta 
o parecer do conformista.  
 
Ao definir a Conformidade de Registro de Gestão, a  MacroFunção SIAFI 020300 assim 
estabelece: 

 
Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução 
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência de 
documentos hábeis que comprovem as operações. (grifou-se) 

 
Sendo assim, ao receber o processo físico, o conformista deverá realizar a conferência 
dos documentos que instruem o processo, e a partir desta análise proceder os registros 
da conformidade  no SIAFI, análise esta que deve ocorrer no prazo de 03 (três) dias a 
contar da data do registro da operação no SIAFI, conforme art. 10 da IN-STN nº 06/2007. 
 
Por isso, o envio do processo físico ao conformista deve sempre considerar, entre outros 
aspectos, o prazo estabelecido na art. 10 da IN-STN nº 06/2007 e o volume de análises a 
ser realizadas, evitando envio de processos com o prazo curto para análise, visto que o 
próprio prazo na IN-STN nº 06/2007 já é curto. 
 
Ratificando a necessidade de envio do processo físico à conformidade de registro de 
gestão, em resposta ao Item 10 do Questionário, o conformista titular informou que “a 
demora na chegada dos processos ao setor de conformidade em tempo hábil para a 
conformidade” é um dos fatores que dificultam os lançamentos.  
 
Consultando os Processos nº 23462.000186/2013-98; nº 23462.000186/2015-50 e nº 
23462.000353/2015-62, não foram encontrados despachos de 
encaminhamento/recebimento do setor de conformidade. Dessa forma, não fica 
transparente o momento no qual o processo foi enviado para análise da conformidade. 
 
O Regimento Interno do campus Itabaiana, ao abordar as atribuições da Coordenadoria 
de Conformidade de Registro de Gestão, assim determina:  
 

Art. 45. À Coordenadoria de Conformidade de Registro de Gestão, no âmbito 
do campus, compete:  
I- Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, 
financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram 
realizados em observância às normas vigentes.  

II- Verificar a existência de documentação hábil que suporte as operações 
registradas.  
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III- Realizar todos os esforços no sentido de eliminar as irregularidades, 
evitando-se assim o registro da conformidade com restrição.  

IV- Informar ao setor responsável solicitando providências, caso seja 
verificada alguma irregularidade.  

V- Manter arquivo organizado dos processos e documentos que deram origem 
às operações – suporte documental.  

VI- Assessorar os superiores hierárquicos no âmbito de suas competências;  

VII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins.  
 
Pela análise do art. 15, IV, verifica-se que durante o procedimento de realização da 
conformidade de registro de gestão, caso sejam verificadas irregularidades, o 
conformista deve informar ao setor responsável para que sejam sanadas as 
impropriedades. Ao realizar esta comunicação deve se observar o que determina a Lei 
nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo: 
 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
 § 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, 
com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade 
responsável. 

 
Para melhor compreensão faz-se necessário entendermos o conceito de ato 
administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles, o ato administrativo assim define:  
 

“o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos seus administrados ou a si próprias.” (Meirelles, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32º edição, editora. Malheiros 
Editores, Pag., 149. 2006) 

 
Apesar do Regimento Interno do Campus Itabaiana, não estabelecer a forma pela qual 
deve ocorrer a comunicação das irregularidades detectadas, assim como também não 
definir que após a análise da conformidade de haver o registro no processo físico, esta 
Audint entende que em obediência a formalidade processual que é necessário que estes 
atos escritos ser escritos e inseridos no processo. 
 
Sendo assim, ao realizar a certificação da conformidade de registro de gestão, o servidor 
responsável realiza um ato administrativo, que, pelo acima exposto, deve ser registrado 
de forma escrita. Visto que a forma escrita de registros dos atos administrativos é 
importante meio de controle na Administração Pública. Por outro lado, se o ato 
administrativo não ficar documentado de forma escrita no processo, se torna impossível 
a análise quanto à observância do cumprimento de determinadas formalidades, 
tornando-se, assim, impossível o controle pela própria administração, por órgãos de 
controle ou pelo judiciário, quando for o caso. 
 
Pelo exposto, para que haja transparência em relação aos atos do processo, a data de 
encaminhamento e recebimento pela conformidade, assim como a análise realizada 
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pelo conformista devem sem inseridas no processo, a título de sugestão, tal análise 
poderá ser comprovada através de formulário padrão, checklist e/ou carimbo anexado 
ao final do processo. Dessa forma, restará garantido maior transparência nos processos 
administrativos, além de contribuir para o controle interno mais efetivo. 
 
d) Causas:  
Não observância das formalidades legais durante a tramitação dos processos 
administrativos. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência aqui apontada tem como possíveis conseqüências a falta de comprovação 
quanto à tramitação dos processos, dificultando o acompanhamento da tramitação 
dentro dos prazos que estabelecem os normativos. 
 
Recomendação 001:  
Fazer constar nos processos administrativos os despachos de encaminhamento e 
recebimento para análise da conformidade registro de gestão. 
 
Recomendação 002: 
Fazer constar nos processos administrativos o despacho da análise do servidor 
responsável pelo registro da conformidade de gestão. 
 

3.5 – CAMPUS LAGARTO 

 
DEFICIÊNCIA 021: Servidores exercendo atividades de conformidade de registro de 
gestão sem a devida capacitação. 
 
a) Evidências: 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da AUDINT; 
Resposta ao Questionário aplicado aos conformistas; 
Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Regimento Interno do Campus Lagarto. 
 
b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco de 
ocorrências de análises inconsistentes dos registros devido à falta de conhecimento 
técnico dos conformistas, a Audint indagou, no item 07 do Questionário aplicado aos 
conformistas, sobre a realização de curso de capacitação na área de conformidade de 
gestão. 
 
De acordo com as respostas dos conformistas (titular e substituto) do Câmpus Lagarto, 
não houve participação em nenhum curso de capacitação na área de registro de 
conformidade de gestão, apesar do titular executar esta atividade há mais de 1 (um) 
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ano. Na opinião dos próprios servidores, a ausência de capacitação é fator que dificulta 
o desempenho das atividades (Item 08 – Questionário Conformista). 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a Equipe concluiu que não há devida 
capacitação dos servidores para o desempenho das atividades de conformidade, fator 
que pode impactar diretamente na qualidade dos registros de gestão. 
 
Sobre o mesmo tema o Tribunal de Contas da União ratificou a importância da 
capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de conformidade em seus 
Acórdãos, in verbis: 
 

Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.6.31. capacite os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual e registros das conformidades diária e documental, implantando 
o setor de suporte documental; (grifou-se) 
 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.17.29. capacitar os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual dos relatórios diários da conformidade de registro de gestão; 

 
Ainda, sobre o tema capacitação, o Regimento Interno do Campus Lagarto assim 
estabelece: 
 

Art. 29. À Gerência de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 

II - Elaborar proposta de Plano Anual de Capacitação dos Técnico-
administrativos em Educação (TAE), conforme diretrizes da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas – PROGEP; 

 
Sendo assim, deve o gestor promover o acesso a curso de capacitação, com objetivo de 
propiciar o desenvolvimento constante do servidor público, aprimorando competências 
individuais que promoverão o aperfeiçoamento do servidor público, melhorando, dessa 
forma, a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. Salientamos a importância 
da necessidade de capacitação do servidor, especialmente na atividade de Registro de 
Conformidade de Gestão, para as quais são necessários conhecimentos de várias áreas: 
contabilidade, execução orçamentária e financeira, direito administrativo, direito 
trabalhista, etc.  
 
Por último, ao selecionar servidores para ocupar determinados postos dentro campus, é 
necessário observar se o servidor está preparado para desempenhar a função a 
contento, analisando, entre outros aspectos, o conhecimento técnico, assim como o 
potencial para realizar as atribuições da função. É importante, também, que durante o 
processo de seleção de servidores se considere a perspectiva de permanência do 
servidor na função, objetivando, sempre que possível, diminuir a rotatividade, visto que 
a administração arca com os custos para capacitação do servidor, os quais, por vezes, 
atuam por pouco tempo na função para a qual foram capacitados, ou mesmo após a 
participação em curso de capacitação não desempenham a função de forma satisfatória. 
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d) Causa: 
Ausência de capacitação dos conformistas. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis consequências a não detecção de 
erros/ impropriedades quando da realização da conformidade do registro de gestão, por 
falta de capacitação técnica dos servidores. 
 
Recomendação 001:  
Capacitar os responsáveis pelo registro da conformidade de gestão em cursos 
relacionados à área de atuação.  

 
DEFICIÊNCIA 022: Ausência de rotinas formalizadas para verificação diária dos 
registros de conformidade. 
 
a) Evidência: 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Consultas ao SIAFI 2016; 
Regimento Interno do Campus Lagarto. 
 
b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco da perda 
do prazo do registro da Conformidade no SIAFI, resultando no status “sem 
conformidade”, o questionário aplicado aos conformistas, no item 11, perguntou sobre 
a existência de rotina formalizada para verificação diária dos registros de conformidade 
de gestão. 
 
De acordo com as respostas dos conformistas do Câmpus Lagarto, é feita a visualização 
diária no SIAFI da existência ou não de lançamentos para a realização da conformidade, 
sucedido de análise física dos processos. 
 
Com o objetivo de verificar efetividade de tal rotina, a Audint consultou o SIAFI 2016 
(>CONCONFREG), que mostra a quantidade de dias que ficaram sem conformidade, e 
verificou que num total de 139 dias, 7 (sete) dias ficaram sem conformidade, conforme 
tabela que segue: 
 

Histórico Registro de Conformidade - Exercício 2016 

Mês Dias sem conformidade Dias com conformidades 

Janeiro - 19 

Fevereiro - 12 

Março 1 14 

Abril 1 13 

Maio 4 13 
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Junho - 18 

Julho 1 29 

Agosto - 21 

TOTAL 7 132 

 
Portanto, tais números demonstram que, apesar existir rotina de verificação diária, esta 
não tem se mostrado totalmente efetiva, visto que ainda existem dias em que não foi 
realizado registro de conformidade. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que, apesar de 
existir uma rotina de verificação diária dos registros de conformidade de gestão, esta 
não se encontra formalizada.  
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 

 
3.1 - As UG devem proceder DIARIAMENTE a análise do relatório 
"CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO", obtido por meio da transação 
IMPCONFREG, no qual constam todos os registros do dia, excetuando aqueles 
gerados por meio de processo automático, definido pela Coordenação-Geral 
de Contabilidade. 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus Lagarto assim estabelece: 
 

Art. 25. À Gerência de Administração, no âmbito do Campus, compete: 
[...] 
III- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU “Critérios Gerais de Controles Internos na Administração Pública - 
Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em diversos países” (p.14) 
conclui: 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Sendo assim, para melhor auxiliar nas rotinas diárias de conferência durante o 
procedimento de realização da Conformidade de Registro de Gestão estabelecida na 
MacroFunção SIAFI 020314, sugerimos a elaboração de Fluxogramas e/ou Checklists, 
planilhas, enfim, que se estabeleça mecanismos de controle e adoção rotinas a serem 
cumpridas por todos os atores envolvidos direta ou indiretamente no processo. Após o 
estabelecimento de tais rotinas é necessário que seja realizada divulgação formal a 
todos os envolvidos, para que tenham conhecimento sobre os padrões a serem 
obedecidos.  
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Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades. 
 
d) Causas: 
A ausência de formalização das rotinas de verificação diária dos registros de 
conformidade. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização de rotinas e procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não cumprimento por parte dos 
responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são designadas. 
 
Além do mais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir 
para fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos 
controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente, por meio da utilização de fluxogramas e/ou checklists, 
planilhas, etc., rotinas diárias para verificação da conformidade dos registros de gestão 
no Câmpus, dando ciência aos envolvidos nestas atividades, da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 023: Ausência de rotinas formalizadas para comunicação da necessidade 
de atuação do conformista substituto. 
 
a) Evidências: 
Resposta ao Questionário aplicado aos conformistas; 
Portaria IFS nº 883/2016; 
Consultas ao SIAFI 2016 (>CONCONFREG e >CONAGENTE). 
 
b) Situação encontrada: 
Com o objetivo de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco da perda 
do prazo do registro da Conformidade no SIAFI, resultando no status “sem 
conformidade”, o questionário aplicado aos conformistas, no item 13, indagou sobre a 
forma de comunicação entre o conformista titular e o seu substituto nos casos de 
ausência. 
 
De acordo com resposta dos conformistas, esta comunicação se dá de forma direta, ou 
seja, o titular comunica diretamente ao substituto quando da necessidade de sua 
ausência. 
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Conforme já demonstrado na Deficiência 022, a quantidade de dias que ficaram sem 
conformidade, 7 (sete) dias, demonstra que tal controle não tem se mostrado 
totalmente efetivo. 
 
Ainda com intuito de verificar se o conformista substituto estava formalmente 
designado para desempenhar suas atividades, foram realizadas consultas às portarias 
emitidas pelo IFS. No Campus Lagarto, esta designação ocorreu através da Portaria IFS 
nº 883/2016. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realizações dos procedimentos de auditoria, a equipe concluiu que o Campus 
Lagarto vem envidando esforços para evitar a perda do prazo do registro da 
Conformidade no SIAFI, porém, essas medidas não estão formalizadas. 
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades. 
 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14): 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Assim, vemos a tamanha importância da formalização e comunicação dos 
procedimentos para que a gestão obtenha controles internos fortes e efetivos. 
 
d) Causas: 
A ausência de formalização de rotina de comunicação entre os conformistas titular e 
substituto. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização de rotinas e procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não cumprimento por parte dos 
responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são designadas. 
 
Além do mais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir 
para fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos 
controles internos. 
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Recomendação 001:  
Estabelecer procedimento formal através do qual o conformista substituto seja 
comunicado tempestivamente da ausência do conformista titular, e da necessidade de 
sua atuação no registro da conformidade de gestão. 
 
 
DEFICIÊNCIA 024: Ausência de rotinas formalizadas para o acompanhamento dos 
relatórios de movimentações citados no art. 14 da IN 06/2007. 
 
a) Evidência: 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
Instrução Normativa STN nº 06/2007. 
 

b) Situação encontrada: 
A Instrução Normativa STN nº 06/2007, que disciplina os procedimentos relativos ao 
Registro de Gestão, em seu art. 14, estabelece: 
 

Art. 14. Os demonstrativos mensais da movimentação de almoxarifado, de 
bens móveis, imóveis e intangíveis, de selos de controle, de mercadorias 
apreendidas, da conciliação bancária e demais demonstrativos de controle 
patrimonial, deverão ser arquivados pela Unidade Gestora Executora. 
 
Parágrafo único. Os demonstrativos referidos no caput deste artigo deverão 
ser arquivados por ordem cronológica de competência e sua ausência 
ensejará restrição na Conformidade dos Registros de Gestão do último dia útil 
do mês a que se refere. 

 
Com o intuito de verificar os controles internos adotados para mitigar o risco do não 
cumprimento do disposto acima, o questionário aplicado aos conformistas, no item 12, 
perguntou sobre a existência de rotina formalizada para acompanhamento mensal do 
arquivamento dos processos, ou, dos relatórios da movimentação. 
 
De acordo com as respostas dos conformistas do Câmpus Lagarto, não existe tal rotina 
de acompanhamento dos relatórios mensais de movimentações. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que não há 
qualquer rotina para o acompanhamento mensal do arquivamento dos relatórios de 
movimentações citados no art. 14 da IN STN nº 06/2007. 
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controles internos formais das atividades é 
essencial para o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o 
servidor, diante da ausência de normas internas institucionais, estabelecerem seus 
próprios mecanismos de controle, objetivando sempre atingir a maior eficiência no 
desempenho de suas atividades.  
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d) Causas: 
Ausência de rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de movimentações. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
 
Além do mais, a ausência de rotinas e procedimentos pode contribuir para fomentar os 
riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de 
movimentações, conforme estabelece o art. 14 da IN STN nº 06/2007, dando ciência aos 
envolvidos nestas atividades da obrigação de cumpri-las. 
 

3.6 – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO 

 
DEFICIÊNCIA 025: Servidores exercendo atividades de conformidade de registro de 
gestão sem a devida capacitação. 
 
a) Evidência: 
Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Decreto nº 5.707/06; 
Regimento Interno do Campus São Cristóvão; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da AUDINT. 
 

b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao gestor que se manifestasse quanto à 
participação em capacitação dos servidores envolvidos no processo de Conformidade de 
Registro de Gestão, com o envio de comprovante de capacitação, conforme o caso. 
 
Em resposta, o gestor assim se manifestou:  

 
“Desconhecemos qualquer treinamento ou curso de capacitação 
proporcionado aos nossos servidores que estão ou foram designados para 
responde pela Conformidade dos Registros de Gestão da nossa unidade 
gestora”. 

 
Buscando levantar informações sobre a situação atual, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no campus São 
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Cristóvão. O item 07 do Questionário dos Conformistas perguntou sobre a realização de 
curso de capacitação na área de conformidade de gestão. 
 
Apesar de o questionário ter sido enviado aos conformistas titulares e substitutos, em 
virtude do conformista substituto se encontrar no gozo de férias, foi respondido apenas 
pelo titular. De acordo com a resposta, não houve participação em nenhum curso de 
capacitação na área de registro de conformidade de gestão, informou ainda, que a 
ausência de capacitação é fator que dificulta o desempenho das atividades (Item 10 – 
Questionário Conformista). 
 

c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que o servidor não 
participou de curso de capacitação para o desempenho das atividades, o que se torna 
um fator que dificulta o exercício das atividades. A necessidade de capacitação foi 
informada pelos conformistas quando do envio das respostas do questionário (Item 08 – 
Questionário Conformista). 
 
Ressaltamos que a importância da capacitação do servidor está estabelecida no Decreto 
nº 5.707/06, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal na 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, assim determina: 

 
Art.  3

o
 São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 
voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e 
individuais; 
II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 
externamente ao seu local de trabalho; 
III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 
exercício de atividades de direção e assessoramento; 

 
Sobre o mesmo tema o Tribunal de Contas da União ratificou a importância da 
capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de conformidade em seus 
Acórdãos, in verbis: 

 
Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.6.31. capacite os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual e registros das conformidades diária e documental, implantando 
o setor de suporte documental; (grifou-se) 
 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.17.29. capacitar os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual dos relatórios diários da conformidade de registro de gestão; 

 
Ainda, sobre o tema capacitação, o Regimento Interno do campus São Cristóvão assim 
estabelece: 
 

Art. 25. A Diretoria de Administração, no âmbito do campus, compete: 
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[...] 

X - Elaborar proposta de Plano Anual de Capacitação dos Técnico-
administrativos em Educação (TAE), conforme diretrizes da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas – PROGEP;  

 
Sendo assim, deve o gestor promover o acesso a curso de capacitação, com objetivo de 
promover o desenvolvimento constante do servidor público, desenvolvendo 
competências individuais que promoverão o desenvolvimento do servidor público, 
melhorando, dessa forma, a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. 
Salientamos a importância da necessidade de capacitação do servidor, especialmente na 
atividade de Registro de Conformidade de Gestão, para as quais são necessários 
conhecimentos de várias áreas: contabilidade, execução orçamentária e financeira, 
direito administrativo, direito trabalhista, etc. Sendo assim, o servidor deve ser 
capacitado tecnicamente para tal atividade. 
 
Por último, ao selecionar servidores para ocupar determinados postos dentro campus, é 
necessário observar se o servidor está preparado para desempenhar a função a 
contento, analisando, entre outros aspectos, o conhecimento técnico, assim como o 
potencial para realizar as atribuições da função. É importante, também, que durante o 
processo a seleção de servidores se considere a perspectiva de permanência do servidor 
na função, objetivando, sempre que possível, diminuir a rotatividade de servidores, visto 
que a administração arca com os custos para capacitação do servidor, os quais, por 
vezes, atuam por pouco tempo na função para a qual foram capacitados, ou mesmo 
após a participação em curso de capacitação não desempenham a função de forma 
satisfatória. 
 

d) Causas: 
Ausência de capacitação dos servidores que atuam no registro da conformidade de 
gestão. 
 

e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis consequências a não detecção de 
erros/ impropriedades quando da realização da conformidade do registro de gestão, por 
falta de conhecimento a cerca de legislações, regulamentos, normas técnicas contábeis 
e outros dispositivos aplicáveis a conformidade de registro de gestão. 
 
Recomendação 001:  
Capacitar os responsáveis pelo registro da conformidade de gestão em cursos 
relacionados à área de atuação. 
 
 
DEFICIÊNCIA 026: Ausência de rotinas formalizadas para verificação diária dos 
registros de conformidade. 
 
a) Evidência: 
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MacroFunção SIAFI 020314; 
Regimento Interno do campus São Cristóvão; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint. 
 

b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao gestor que se manifestasse quanto à 
realização a existência de Fluxogramas, Mapas de Processos, roteiros seqüenciais, 
Check-lists e/ou outros documentos que auxiliam na rotina para realização da 
Conformidade de Registro de Gestão. Em resposta, o gestor assim de manifestou: 
 

“Não é do nosso conhecimento normas ou orientações de procedimentos 
estabelecidos pelo IFS ou Campus, no entanto, vem se praticando as 
formalidades nos arquivos dos processos de pagamentos das despesas e nos 
registros das conformidades no sistema SIAFI. Tendo como base normativa as 
orientações contidas no manual do próprio sistema SIAFI” (Memorando 
Eletrônico Nº 282/2016 DG – SC). 

 
Buscando conhecer a rotina de trabalho do conformista, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no campus São 
Cristóvão, questionando sobre a existência de rotina formalizada para verificação da 
conformidade diária (Item 11 do Questionário dos Conformistas). Em resposta, o 
conformista titular informou que não existe documento que formalize este 
procedimento de verificação diária dos registros de conformidade. 
 
c) Conclusão da equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que a ausência de 
formalização para verificação diária dos registros de conformidade relatada pelo 
conformista é um dos fatores que dificultam a realização das atividades de 
conformidade, conforme resposta ao Questionário do Conformista (Item 10). 
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 
 

3.1 - As UG devem proceder DIARIAMENTE a análise do relatório 
"CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO", obtido por meio da transação 
IMPCONFREG, no qual constam todos os registros do dia, excetuando aqueles 
gerados por meio de processo automático, definido pela Coordenação-Geral 
de Contabilidade 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus São Cristóvão assim 
estabelece: 
 

Art. 25. A Diretoria de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 
II- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 
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Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU “Critérios Gerais de Controles Internos na Administração Pública - 
Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em diversos países” (p.14) 
conclui: 
 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Sendo assim, para melhor auxiliar nas rotinas diárias de conferência durante o 
procedimento de realização da Conformidade de Registro de Gestão estabelecida na 
MacroFunção SIAFI 020314, sugerimos a elaboração de Fluxogramas, Checklists, 
planilhas, enfim, que se estabeleça mecanismos de controle e adoção rotinas a serem 
cumpridas por todos os atores envolvidos direta ou indiretamente no processo. Após o 
estabelecimento de tais rotinas é necessário que seja realizada divulgação formal a 
todos os envolvidos, para que os mesmo tenham conhecimentos sobre os padrões a 
serem obedecidos.  
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controle interno das atividades é essencial para 
o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o servidor, diante da 
ausência de normas internas institucionais, estabelecer seus próprios mecanismos de 
controle, objetivando sempre que os procedimentos se tornem mais eficientes e 
confiáveis.  
 
d) Causas: 
A ausência de formalização de rotina diária para verificação dos registros de 
conformidade de gestão 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A ausência de formalização de rotina diária para verificação dos registros de 
conformidade de gestão podem resultar na não atuação do servidor responsável pela 
atividade, e por consequência os erros/impropriedades que seriam detectados quando 
da conformidade deixam de ser corrigidos.  
 
Recomendação 001: 
Estabelecer formalmente, por meio da utilização de fluxogramas e/ou checklists, 
planilhas, etc., rotinas diárias para verificação da conformidade dos registros de gestão 
no Câmpus, dando ciência aos envolvidos nestas atividades, da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 027: Ausência de rotinas formalizadas para comunicação da necessidade 
de atuação do conformista substituto. 
 
a) Evidência: 
Acórdão 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 
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Consulta SIAFI (>CONCONFREG); 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Regimento Interno Campus Glória; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas. 
 
b) Situação encontrada: 
Buscando identificar a forma pela qual ocorre a comunicação da necessidade de atuação 
do conformista substituto, foi enviado questionário aos conformistas perguntando 
sobre esta comunicação (Item 11 do Questionário dos Conformistas). 
 
De acordo com a resposta do conformista titular, na ausência do titular os encargos da 
atividade de conformista são transferidos automaticamente ao substituto. 
 
Com o objetivo de verificar efetividade de tal controle, a Audint consultou o em 
12/09/2016 SIAFI 2016 (>CONCONFREG), que evidencia a quantidade de dias que 
ficaram sem conformidade, a partir da qual foram extraídos os dados da tabele que 
segue: 

 
Histórico Registro de Conformidade - Exercício 2016 

Mês Dias sem conformidade Dias com conformidades 

Janeiro 1 16 

Fevereiro 10 7 

Março 6 13 

Abril 17 - 

Maio 15 6 

Junho 6 12 

Julho 4 14 

Agosto 3 20 

Setembro 1 6 

TOTAL 63 94 

 
Analisando os dados da tabela podemos verificar a ocorrência de longos períodos nos 
quais não houve o registro da conformidade, por exemplo, durante o mês de abril, no 
qual não houve registro durante todo o mês, assim como nos meses de fevereiro e 
maio, nos quais não houve o registro de conformidade por 10 (dez) e 15 (quinze) dias, 
respectivamente. Verifica-se, ainda, que no corrente exercício, até o dia 12/09/2016, 
durante 63 (sessenta e três) dias não houve a atuação do servidor responsável pela 
conformidade de registro de gestão. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que apesar da informação 
que existe a transferência automática das atividades, esta comunicação tem 
apresentado falhas, o que pode ser comprovado devido à grande quantidade de dias 
nos quais a conformidade de registro de gestão deixou de ser realizada pelo conformista 
titular ou substituto, conforme tabela que segue:  
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 
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3.3 - O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de 
responsabilidade de servidor formalmente designado pelo titular da 
Unidade Gestora Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, 
juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 
documentos. (negritou-se) 

Sobre a ausência de realização da conformidade o Tribunal de Contas da União 
recomendou no Acórdão 1129/2010 , in verbis: 

9.6.38. abstenha-se da omissão de análise do processo de pagamento diário e 
dos registros de restrições das conformidades diária e documental; 

 
Sendo assim, faz-se necessária a existência de procedimento formal através do qual o 
conformista substituto seja comunicado da necessidade de sua atuação. Ressaltamos a 
necessidade de que esta comunicação fique registrada para que, caso ocorram 
ausências de registros na conformidade, se possa identificar o servidor responsável pela 
falha. 
 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do Campus São Cristóvão assim 
estabelece: 
 

Art. 25. A Diretoria de Administração, no âmbito do campus, compete: 
[...] 
II- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 
de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas; 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14) conclui que: 

 
Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Salientamos, ainda, que esta comunicação deve ocorrer em tempo suficiente, quando 
possível, para que o conformista substituto compatibilize as atividades já programadas 
com a Conformidade de Registro de gestão, contribuindo, dessa forma, o conformista 
substituto poderá contribuir de forma mais eficiente com as atividades administrativas, 
atuando quando o conformista titular não puder. 
 
 
d) Causas: 
Ausência de procedimento formal de comunicação ao conformista substituto sobre 
necessidade de sua atuação. 
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e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização de rotinas e procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não cumprimento por parte dos 
responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são designadas. 
 
Além do mais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir 
para fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos 
controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer procedimento formal através do qual o conformista substituto seja 
comunicado tempestivamente da ausência do conformista titular, e da necessidade de 
sua atuação no registro da conformidade de gestão. 
 
 
DEFICIÊNCIA 028: Ausência de rotinas formalizadas para o acompanhamento dos 
relatórios de movimentações citados no art. 14 da IN 06/2007. 
 
a) Evidência: 
Instrução Normativa STN nº 06/2007; 
Regimento Interno do campus São Cristóvão; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
 
b) Situação encontrada: 
Buscando conhecer a rotina de trabalho do conformista, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão no Câmpus São 
Cristóvão, questionando sobre a existência de rotina formalizada uma rotina de 
acompanhamento mensal do arquivamento dos processos (em cumprimento ao art. 14 
da IN-STN 06/2007). Em resposta, os conformistas informaram que não existe 
formalizada rotina de acompanhamento mensal de arquivamento dos processos (Item 
12 – Questionário do conformista). 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que não há 
qualquer rotina para o acompanhamento mensal do arquivamento dos relatórios de 
movimentações citados no art. 14 da IN STN nº 06/2007, que assim determina: 
 

Art. 14. Os demonstrativos mensais da movimentação de almoxarifado, de 
bens móveis, imóveis e intangíveis, de selos de controle, de mercadorias 
apreendidas, da conciliação bancária e demais demonstrativos de controle 
patrimonial, deverão ser arquivados pela Unidade Gestora Executora. 
 
Parágrafo único. Os demonstrativos referidos no caput deste artigo deverão 
ser arquivados por ordem cronológica de competência e sua ausência 
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ensejará restrição na Conformidade dos Registros de Gestão do último dia útil 
do mês a que se refere. 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno do São Cristóvão assim estabelece: 

 
Art. 25. À Diretoria de Administração, no âmbito do campus, compete:  
[...]  

II- Propor internamente rotinas, procedimentos e ações referentes à sua área 

de atuação e que visem ao aperfeiçoamento das atividades administrativas;  

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14), conclui que: 

 
Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Ressaltamos que o estabelecimento de controle interno das atividades é essencial para 
o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o servidor, diante da 
ausência de normas internas institucionais, estabelecer seus próprios mecanismos de 
controle, objetivando sempre que os procedimentos se tornem mais eficientes e 
confiáveis. 
 
d) Causas:  
Ausência de rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de movimentações. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
 
Além do mais, a ausência de rotinas e procedimentos pode contribuir para fomentar os 
riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de 
movimentações, conforme estabelece o art. 14 da IN STN nº 06/2007, dando ciência aos 
envolvidos nestas atividades da obrigação de cumpri-las. 
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DEFICIÊNCIA 029: Ausência de despachos do servidor responsável pelo registro da 
conformidade de gestão nos processos físicos. 
 
a) Evidência: 
Lei nº 9.784/99 
MacroFunção SIAFI 020300 
Processo nº 23289.000408/2015-92; 
Processo nº 23289.000631/2015-30; 
Processo nº 23289.000759/2015-01; 
Processo nº 23289.001236/2015-74; 
Regimento Interno do campus São Cristóvão. 
 
b) Situação encontrada: 
Durante a fase de realização da auditoria de Avaliação dos Registros Contábeis 
(Relatório nº 03/2016) foram selecionados por amostragem os Processos nº 
23289.001236/2015-74; nº 23289.000631/2015-30; nº 23289.000759/2015-01 e nº 
23289.000408/2015-92, os quais foram submetidos à análise, dentre outros aspectos, 
da atuação da conformidade de registro de gestão. 
 
Considerando que para a realização do Registro da Conformidade de Gestão é 
necessário que o conformista tenha acesso ao processo físico, consultando os processos 
supracitados, foi possível verificar a ausência do registro desse momento no processo 
físico. Ademais, existe um grande lapso temporal entre a data do despacho de 
encaminhamento do processo físico e a efetivo envio no SIPAC, conforme tabela que 
segue: 
 

Processo 
Data de envio no 

processo físico 
Data de envio no 

SIPAC 
Data de recebimento 

no SIPAC 

23289.000408/2015-92 Não consta 26/05/2015 27/05/2015 

23289.000631/2015-30 Não consta 07/05/2015 13/05/2015 

23289.000759/2015-01 Não consta 02/06/2015 03/06/2015 

23289.001236/2015-74 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 

 
Ao final desta análise foi constatado que apesar do conformista de gestão ter atuado no 
realizando os lançamentos das informações no SIAFI, não se encontra nos processos 
físicos despacho do conformista, não restando claro o momento no qual a conformidade 
teve acesso ao processo físico dos processos supracitados, excetuando-se o Processo nº 
23289.001236/2015-74, no qual consta apenas o despacho de encaminhamento à 
Coordenação de Conformidade de Registro de Gestão. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe constatou que não 
constam nos processos físicos os despachos de encaminhamento/recebimento pelo 
servidor responsável pela conformidade de registro de gestão. Em outras palavras, não 
consta nos processos o momento a partir do qual o conformista teve acesso ao processo 
para realização da análise da conformidade de gestão, assim como também não consta 
o parecer do conformista.  
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Ao definir a Conformidade de Registro de Gestão, a  MacroFunção SIAFI 020300 assim 
estabelece: 
 

Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução 
orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência de 
documentos hábeis que comprovem as operações. 

 
Sendo assim, ao receber o processo físico, o conformista deverá realizar a conferência 
dos documentos que instruem o processo, e a partir desta análise proceder aos registros 
da conformidade no SIAFI, análise esta que deve ocorrer no prazo de 03 (três) dias a 
contar da data do registro da operação no SIAFI, conforme art. 10 da IN-STN nº 06/2007. 
 
Por isso, o envio do processo físico ao conformista deve sempre considerar, entre outros 
aspectos, o prazo estabelecido na art. 10 da IN-STN nº 06/2007 e o volume de análise 
que setor deve realizar, evitando envio de processos com o prazo curto para análise, 
visto que o próprio prazo na IN-STN nº 06/2007 já é curto. 
 
Ratificando a necessidade de envio do processo físico à conformidade de registro de 
gestão, em resposta ao Item 10 do Questionário, o conformista titular informou que “a 
demora na chegada dos processos ao setor de conformidade em tempo hábil para a 
conformidade” é um dos fatores que dificultam os lançamentos.  
 
Consultando os Processos nº 23289.001236/2015-74; nº 23289.000631/2015-30; nº 
23289.000759/2015-01 e nº 23289.000408/2015-92, não foram encontrados despachos 
de encaminhamento/recebimento do setor de conformidade. Dessa forma, não fica 
transparente o momento no qual o processo foi enviado para análise da conformidade. 
 
O Regimento Interno do campus São Cristóvão, ao abordar as atribuições da 
Coordenadoria de Conformidade de Registro de Gestão, assim determina:  
 

Art. 63. À Coordenadoria de Conformidade de Registro de Gestão, no âmbito 
do campus, compete: 
 
I- Verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, 
financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram 
realizados em observância às normas vigentes;  

II- Verificar a existência de documentação hábil que suporte as operações 
registradas;  

III- Realizar todos os esforços no sentido de eliminar as irregularidades, 
evitando-se assim o registro da conformidade com restrição;  

IV- Informar ao setor responsável solicitando providências, caso seja 
verificada alguma irregularidade;  

V- Manter arquivo organizado dos processos e documentos que deram origem 
às operações – suporte documental.  

VI- Assessorar os superiores hierárquicos no âmbito de suas competências;  

VII- Desempenhar outras atividades correlatas ou afins.  
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Pela análise do art. 45, IV, verifica-se que durante o procedimento de realização da 
conformidade de registro de gestão, caso sejam verificadas irregularidades, o 
conformista deve informar ao setor responsável para que sejam sanadas as 
impropriedades. Ao realizar esta comunicação deve se observar o que determina a Lei 
nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo: 
 

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
 § 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, 
com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade 
responsável. 

 
Para melhor compreensão faz-se necessário entendermos o conceito de ato 
administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles, o ato administrativo assim define:  
 

“o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da 
Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos seus administrados ou a si próprias.” (Meirelles, Hely 
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32º edição, editora. Malheiros 
Editores, Pag., 149. 2006) 

 
Apesar do Regimento Interno do Campus São Cristóvão, não estabelecer a forma pela 
qual deve ocorrer a comunicação das irregularidades detectadas, assim como também 
não definir que após a análise da conformidade de haver o registro no processo físico, 
esta Audint entende que em obediência a formalidade processual que é necessário que 
estes atos escritos ser escritos e inseridos no processo. 
 
Sendo assim, ao realizar a certificação da conformidade de registro de gestão, o servidor 
responsável pratica um ato administrativo, que, pelo acima exposto, deve ser registrado 
de forma escrita. Visto que a forma escrita de registros dos atos administrativos é 
importante meio de controle na Administração Pública. Por outro lado, se o ato 
administrativo não ficar documentado de forma escrita no processo, se torna impossível 
a análise quanto à observância do cumprimento de determinadas formalidades, 
tornando-se, assim, impossível o controle pela própria administração, por órgãos de 
controle ou pelo judiciário, quando for o caso. 
 
Pelo exposto, para que haja transparência em relação aos atos do processo, a data de 
encaminhamento e recebimento pela conformidade, assim como a análise realizada 
pelo conformista devem sem inseridas no processo, a título de sugestão, tal análise 
poderá ser comprovada através de formulário padrão, checklist e/ou carimbo anexado 
ao final do processo. Dessa forma, restará garantido maior transparência nos processos 
administrativos, além de contribuir para o controle interno mais efetivo. 
 
d) Causas:  



                                                         

  RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2016 

                                                       AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

ADOTADOS NA CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO. 

 

73 Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 

Não observância das formalidades legais durante a tramitação dos processos 
administrativos. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A deficiência aqui apontada tem como possíveis consequências a falta de comprovação 
quanto à tramitação dos processos, dificultando o acompanhamento da tramitação 
dentro dos prazos que estabelecem os normativos. 
 
Recomendação 001:  
Fazer constar nos processos administrativos os despachos de encaminhamento e 
recebimento para análise da conformidade registro de gestão. 
 
Recomendação 002: 
Fazer constar nos processos administrativos o despacho da análise do servidor 
responsável pelo registro da conformidade de gestão. 

 
3.7 - PROAD 

 
DEFICIÊNCIA 030: Servidores exercendo atividades de conformidade de registro de 
gestão sem a devida capacitação. 
 
a) Evidência: 
Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara; 
Decreto nº 5.707/06; 
Regimento Interno da Reitoria; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da AUDINT. 
 

b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao gestor que se manifestasse quanto à 
participação em capacitação dos servidores envolvidos no processo de Conformidade de 
Registro de Gestão, com o envio de comprovante de capacitação, conforme o caso. 
 
Em resposta, o gestor assim se manifestou:  
 

Segue certificado de participação do ex-responsável pela CONFREG (Nivaldo 
do Nascimento) na Semana Orçamentária de 2010, que teve como objetivo 
principal sua participação na oficina sobre Conformidade de Gestão e de 
outras que tratasse de documentação do SIAFI. Segue também cópia do 
processo 23060.001712/2016-11, objetivando capacitar servidores do IFS 
responsáveis pela conformidade de gestão, bem como e-mail com as 
tratativas para implementação da capacitação.  
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Buscando levantar informações sobre a situação atual, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão na Reitoria. O 
item 07 do Questionário dos Conformistas perguntou sobre a realização de curso de 
capacitação na área de conformidade de gestão. 
 
De acordo com as respostas do conformista titular, não houve participação em nenhum 
curso de capacitação na área de registro de conformidade de gestão (Item 07 – 
Questionário do Conformista). Informou, ainda, que a ausência de conhecimentos 
específicos exigidos para a correta realizadas das atividades dificulta a sua atuação (Item 
10 – Questionário Conformista). 
 

c) Conclusão da Equipe: 
Primeiramente é necessário esclarecer que em resposta a SA nº 149/2016, quando 
questionado sobre a existência de comprovação de curso de capacitação na área de 
registro de conformidade, o gestor encaminhou o certificado do servidor que não mais 
atua da conformidade de registro de gestão. O que demonstra que o gestor tem 
buscado possibilitar o acesso a cursos de capacitação aos servidores. Porém, 
considerando que ao solicitar a apresentação de certificados de capacitação, esta Audint 
tinha por objetivo verificar se os atuais conformistas haviam participado de curso de 
capacitação, tais certificados foram desconsiderados.  
 
Considerando que o conformista substituto encontrava-se no gozo de férias quando do 
envio do questionário, para análise das informações foram consideradas apenas as 
respostas do conformista titular da PROAD. Após análise das respostas dadas à Audint, a 
equipe concluiu que o servidor não participou de curso de capacitação para o 
desempenho das atividades, o que se torna um fator que dificulta o exercício das 
atividades, conforme relatado pelo conformista. 
 
Ressaltamos que a importância da capacitação do servidor está estabelecida no Decreto 
nº 5.707/06, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal na 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, assim determina: 
 

Art.  3
o
 São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 

I - incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação 
voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e 
individuais; 
II - assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou 
externamente ao seu local de trabalho; 
III - promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o 
exercício de atividades de direção e assessoramento; 

 
Sobre o mesmo tema o Tribunal de Contas da União ratificou a importância da 
capacitação dos servidores envolvidos nas atividades de conformidade em seus 
Acórdãos, in verbis: 
 

Acórdão nº 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 



                                                         

  RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2016 

                                                       AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

ADOTADOS NA CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO. 

 

75 Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br 

 

 

9.6.31. capacite os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual e registros das conformidades diária e documental, implantando 
o setor de suporte documental; (grifou-se) 
 
Acórdão nº 6321/2010 – TCU – 1ª Câmara 
9.17.29. capacitar os servidores designados como responsáveis pela análise 
processual dos relatórios diários da conformidade de registro de gestão; 

 
Sendo assim, deve o gestor promover o acesso a curso de capacitação, com objetivo de 
promover o desenvolvimento constante do servidor público, desenvolvendo 
competências individuais que promoverão o desenvolvimento do servidor público, 
melhorando, dessa forma, a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos. 
Salientamos a importância da necessidade de capacitação do servidor, especialmente na 
atividade de Registro de Conformidade de Gestão, para as quais são necessários 
conhecimentos de várias áreas: contabilidade, execução orçamentária e financeira, 
direito administrativo, direito trabalhista, etc.  
 

Por último, ao selecionar servidores para ocupar determinados postos dentro campus, é 
necessário observar se o servidor está preparado para desempenhar a função a 
contento, analisando, entre outros aspectos, o conhecimento técnico, assim como o 
potencial para realizar as atribuições da função. É importante, também, que durante o 
processo a seleção de servidores se considere a perspectiva de permanência do servidor 
na função, objetivando, sempre que possível, diminuir a rotatividade de servidores, visto 
que a administração arca com os custos para capacitação do servidor, os quais, por 
vezes, atuam por pouco tempo na função para a qual foram capacitados, ou mesmo 
após a participação em curso de capacitação não desempenham a função de forma 
satisfatória. 
 

d) Causas: 
Ausência de oferta de capacitação aos conformistas. 
 

e) Riscos e Efeitos: 
As deficiências identificadas têm como possíveis consequências a não detecção de 
erros/ impropriedades quando da realização da conformidade do registro de gestão, por 
falta de conhecimento a cerca de legislações, regulamentos, normas técnicas contábeis 
e outros dispositivos aplicáveis a conformidade de registro de gestão. 
 
Recomendação 001:  
Capacitar os responsáveis pelo registro da conformidade de gestão em cursos 
relacionados à área de atuação. 
 
 
DEFICIÊNCIA 031: Ausência de rotinas formalizadas para verificação diária dos 
registros de conformidade. 
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a) Evidência: 
MacroFunção SIAFI 020314; 
Regimento Interno da Reitoria; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint. 
 

b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao gestor que se manifestasse quanto à 
realização a existência de Fluxogramas, Mapas de Processos, roteiros sequenciais, 
Check-lists e/ou outros documentos que auxiliam na rotina para realização da 
Conformidade de Registro de Gestão. Em resposta, o gestor informou que não existem 
tais documentos. 
 
Buscando conhecer a rotina de trabalho do conformista, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão na Reitoria, 
questionando sobre a existência de rotina formalizada para verificação da conformidade 
diária (Item 11 do Questionário dos Conformistas). Em resposta o conformista titular 
assim se manifestou: 

“Basicamente, conferir o atesto da fatura, situação no SICAF e/ou certidões, 
conferir a OB e os descontos dos encargos, carimbos e assinaturas se estão 
correspondendo, datas de vencimentos, e etc”. 

Em resposta a resposta à SA nº 149/2016 – Audint, o gestor informou que não existem 
Fluxogramas/Mapas de processos e roteiros sequenciais (passo a passo) das principais 
atividades executadas no tocante à Conformidade de Registro de Gestão. 
 
c) Conclusão da equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que não existe a 
formalização para verificação diária dos registros de conformidade relatada pelo gestor 
e pelo conformista, sendo este um dos fatores que dificultam a realização das atividades 
de conformidade de registro de gestão. 
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 
 

3.1 - As UG devem proceder DIARIAMENTE a análise do relatório 
"CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO", obtido por meio da transação 
IMPCONFREG, no qual constam todos os registros do dia, excetuando aqueles 
gerados por meio de processo automático, definido pela Coordenação-Geral 
de Contabilidade 

 
Sobre as rotinas internas, o Regimento Interno da Reitoria assim estabelece: 
 

Art. 40. À Pró-Reitoria de Administração compete:  
[...] 
XIV- Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 
à sua área; 
[...] 
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Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU “Critérios Gerais de Controles Internos na Administração Pública – 
Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em diversos países” (p.14) 

 
Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Sendo assim, para melhor auxiliar nas rotinas diárias de conferência durante o 
procedimento de realização da Conformidade de Registro de Gestão estabelecida na 
MacroFunção SIAFI 020314, sugerimos a elaboração de Fluxogramas, Checklists, 
planilhas, enfim, que se estabeleça mecanismos de controle e adoção rotinas a serem 
cumpridas por todos os atores envolvidos direta ou indiretamente no processo. Após o 
estabelecimento de tais rotinas é necessário que seja realizada divulgação formal a 
todos os envolvidos, para que os mesmo tenham conhecimentos sobre os padrões a 
serem obedecidos.  
 
Ressaltamos que o estabelecimento de controle interno das atividades é essencial para 
o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o servidor, diante da 
ausência de normas internas institucionais, estabelecer seus próprios mecanismos de 
controle, objetivando sempre que os procedimentos se tornem mais eficientes e 
confiáveis.  
 
d) Causas: 
A ausência de formalização de rotina diária para verificação dos registros de 
conformidade de gestão 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A ausência de formalização de rotina diária para verificação dos registros de 
conformidade de gestão pode resultar em não atuação do servidor responsável pela 
atividade, e por consequência os erros/impropriedades que seriam detectados quando 
da conformidade deixam de ser corrigidos.  
 
Recomendação 001: 
Estabelecer formalmente, por meio da utilização de fluxogramas e/ou checklists, 
planilhas, etc., rotinas diárias para verificação da conformidade dos registros de gestão 
no Câmpus, dando ciência aos envolvidos nestas atividades, da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 032: Ausência de rotinas formalizadas para comunicação da necessidade 
de atuação do conformista substituto. 
 
a) Evidência: 
Acórdão 1129/2010 – TCU – 1ª Câmara 
Consulta SIAFI (>CONCONFREG); 
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MacroFunção SIAFI 020314; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas. 
 
b) Situação encontrada: 
Buscando identificar a forma pela qual ocorre a comunicação da necessidade de atuação 
do conformista substituto, foi enviado questionário aos conformistas perguntando 
sobre esta comunicação (Item 11 do Questionário dos Conformistas). 
 
De acordo com a resposta do conformista titular, “em caso de férias, geralmente é 
através de memorando. Nos demais casos, através de acertos verbais, combinados com 
antecedência de 5 a 10 dias” (Item 13 – Questionário dos conformistas). 
 
Com o objetivo de verificar efetividade de tal controle, a Audint consultou em 
12/09/2016 o SIAFI 2016 (>CONCONFREG), que evidencia a quantidade de dias que 
ficaram sem conformidade, a partir da qual foram extraídos os dados da tabele que 
segue: 
 

Histórico Registro de Conformidade - Exercício 2016 

Mês Dias sem conformidade Dias com conformidades 

Janeiro - 21 

Fevereiro 1 17 

Março  21 

Abril  20 

Maio  22 

Junho 1 20 

Julho  21 

Agosto  23 

Setembro 1 5 

TOTAL 3 170 

 
Analisando os dados da tabela podemos verificar a ocorrência de 03 (três) dias nos quais 
não houve o registro da conformidade de gestão. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após análise das respostas dadas à Audint, a equipe concluiu que apesar da informação 
que existe comunicação através de memorando, ou acordo verbal, conforme o caso, 
esta comunicação tem apresentado falhas, o que pode ser comprovado devido à 
ocorrência de dias nos quais a conformidade de registro de gestão deixou de ser 
realizada pelo conformista titular ou substituto, conforme tabela acima.  
 
A MacroFunção SIAFI 020314, assim estabelece: 
 

3.3 - O registro da Conformidade dos Registros de Gestão é de 
responsabilidade de servidor formalmente designado pelo titular da 
Unidade Gestora Executora, o qual constará no Rol de Responsáveis, 
juntamente com o respectivo substituto, não podendo ter função de emitir 
documentos. (negritou-se) 
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Sobre a ausência de realização da conformidade o Tribunal de Contas da União 
recomendou no Acórdão 1129/2010, in verbis: 

9.6.38. abstenha-se da omissão de análise do processo de pagamento diário e 
dos registros de restrições das conformidades diária e documental; 

 
Sendo assim, faz-se necessária a existência de procedimento formal em qualquer 
situação na qual o conformista titular não possa atuar. Ressaltamos a necessidade de 
que esta comunicação fique registrada para que, caso ocorram ausências de registros na 
conformidade, se possa identificar o servidor responsável pela falha. 
 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14): 

Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Salientamos, ainda, que esta comunicação deve ocorrer em tempo suficiente, quando 
possível, para que o conformista substituto compatibilize as atividades já programadas 
com a Conformidade de Registro de gestão, contribuindo, dessa forma, o conformista 
substituto poderá contribuir de forma mais eficiente com as atividades administrativas, 
atuando quando o conformista titular não puder. 
 
d) Causas: 
Ausência de procedimento formal de comunicação ao conformista substituto sobre 
necessidade de sua atuação. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não formalização de rotinas e procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não cumprimento por parte dos 
responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são designadas. 
 
Além do mais, a ausência de formalização das rotinas e procedimentos pode contribuir 
para fomentar os riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos 
controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer procedimento formal através do qual o conformista substituto seja 
comunicado tempestivamente da ausência do conformista titular, e da necessidade de 
sua atuação no registro da conformidade de gestão. 
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DEFICIÊNCIA 033: Ausência de rotinas formalizadas para o acompanhamento dos 
relatórios de movimentações citados no art. 14 da IN 06/2007. 
 
a) Evidência: 
Instrução Normativa STN nº 06/2007; 
Regimento Interno da Reitoria; 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
 
b) Situação encontrada: 
Buscando conhecer a rotina de trabalho do conformista, foi enviado o questionário ao 
servidor que atua na atividade de Conformidade de Registro de Gestão na Reitoria, 
questionando sobre a existência de rotina formalizada de acompanhamento mensal do 
arquivamento dos processos (em cumprimento ao art. 14 da IN-STN 06/2007). Em 
resposta o conformista titular assim se manifestou: 
 

“Foi implatado um sistema do Excel para adequação do arquivo a esta 
legislação, que modificou totalmente para melhor, em termos de localização, 
apresentação, identificação de processos, arrumação das caixas de arquivos. 
Com esta mudança, conseguimos agilizar e acelerar os pedidos dos setores. O 
acompanhamento é feito diariamente no SIPAC e depois, sendo cadastrados 
neste sistema interno de todos os processos que entram para análise e 
arquivo (Item 12 – Questionário do conformista)”. 

 
De acordo com a resposta do conformista titular e substituto, existe apenas uma 
planilha eletrônica que auxiliar na atividade, porém não foi informada sobre a existência 
de rotina formalizada de acompanhamento mensal de arquivamento dos processos. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
Após realização dos procedimentos de auditoria, esta equipe concluiu que não há rotina 
formalizada para o acompanhamento mensal do arquivamento dos relatórios de 
movimentações citados no art. 14 da IN STN nº 06/2007, que assim determina: 
 

Art. 14. Os demonstrativos mensais da movimentação de almoxarifado, de 
bens móveis, imóveis e intangíveis, de selos de controle, de mercadorias 
apreendidas, da conciliação bancária e demais demonstrativos de controle 
patrimonial, deverão ser arquivados pela Unidade Gestora Executora. 
 
Parágrafo único. Os demonstrativos referidos no caput deste artigo deverão 
ser arquivados por ordem cronológica de competência e sua ausência 
ensejará restrição na Conformidade dos Registros de Gestão do último dia útil 
do mês a que se refere. 

 
Ainda sobre a importância da formalização e comunicação de procedimentos, o estudo 
realizado pelo TCU em 2009, intitulado “Critérios Gerais de Controles Internos na 
Administração Pública - Um estudo dos modelos e das normas disciplinadoras em 
diversos países” (p.14): 
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Organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom (“tom do 
topo”) positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e 
comunicam políticas e procedimentos de modo claro, adotam integridade e 
consciência de controle, resultando em valores compartilhados e trabalho em 
equipe para efetivação de objetivos. (grifou-se) 

 
Ressaltamos que o estabelecimento de controle interno das atividades é essencial para 
o melhor desempenho nas atividades administrativas, podendo o servidor, diante da 
ausência de normas internas institucionais, estabelecer seus próprios mecanismos de 
controle, objetivando sempre que os procedimentos se tornem mais eficientes e 
confiáveis.  
 
d) Causas:  
Ausência de rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de movimentações. 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A não utilização de rotinas e procedimentos formalizados, bem como a não 
obrigatoriedade da utilização das rotinas desenvolvidas, podem gerar o não 
cumprimento por parte dos responsáveis pela conformidade das atividades que lhe são 
designadas. 
 
Além do mais, a ausência de rotinas e procedimentos pode contribuir para fomentar os 
riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001:  
Estabelecer formalmente rotinas para o acompanhamento dos relatórios mensais de 
movimentações, conforme estabelece o art. 14 da IN STN nº 06/2007, dando ciência aos 
envolvidos nestas atividades da obrigação de cumpri-las. 
 
 
DEFICIÊNCIA 034: Ausência de manual interno no qual se estabeleça o procedimento 
para registro da Conformidade de Registro de Gestão. 
 
a) Evidência: 
Resposta ao Questionário dos Conformistas; 
Resposta do Gestor à SA nº 149/2016 da Audint; 
Instrução Normativa STN nº 06/2007. 
 
b) Situação encontrada: 
Através da SA n° 149/2016, foi solicitado ao Pró-reitor de Administração que se 
manifestasse quanto à realização a existência de Manuais e Normas de procedimentos 
para realização da conformidade de gestão. Em resposta o gestor informou que 
“existem consultas às orientações constantes no Manual SIAFI”. 
 
c) Conclusão da Equipe: 
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Apesar da existência de Manual do SIAFI, o qual é adotado por todas as unidades, este 
manual não se mostra suficiente para estabelecer os procedimentos relacionados às 
atividades operacionais da Coordenação de Registro de Conformidade de Gestão. 
  
Ademais, após análise das informações repassadas pelos servidores responsáveis pela 
conformidade de registros de gestão das demais unidades que foram auditadas, 
concluiu-se que não existe procedimento padrão para realização da conformidade de 
registro de gestão, o que traz dificuldades para realização da execução, conforme 
relatado por alguns. 
 

O Regimento Interno da Reitoria, assim estabelece: 
 
Art. 39 A Pró-Reitoria de Administração, dirigida por um Pró-Reitor nomeado 
pelo Reitor, é o órgão executivo que planeja, organiza, coordena, acompanha 
e avalia as atividades e políticas administrativa, orçamentária, financeira, 
patrimonial e contratual. 
 
Art. 40. À Pró-Reitoria de Administração compete: 
[...] 
XIV- Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados 
à sua área; 
[...] 

 
Considerando que, de acordo com o Regimento Interno da Reitoria, a Coordenação de 
Conformidade de Registro de Gestão encontra-se subordinada a PROAD, cabe a esta 
Pró-reitoria propor o estabelecimento de norma interna através da qual se estabeleça 
todos os procedimentos a serem observados pelos servidores responsáveis pelo 
Registro da Conformidade de Gestão, a qual deve, após de regularmente aprovada pelo 
órgão competente, ser amplamente divulgada no IFS. 
 
Ressaltamos que os estabelecimentos de tais normas auxiliaram a execução do registro 
da conformidade de gestão, garantindo maior segurança quanto ao cumprimento das 
normas quanto da execução da atividade, bem como possibilitará um melhor controle 
interno.   
 
d) Causas:  
Não formalização de procedimentos internos para realização do Registro da 
Conformidade de Gestão 
 
e) Riscos e Efeitos: 
A ausência de formalização dos procedimentos, bem como a não obrigatoriedade da 
utilização das rotinas desenvolvidas, pode gerar o não cumprimento da legislação 
vigente, ocasionando erros durante a atividade. 
 
Além do mais, a ausência de rotinas e procedimentos pode contribuir para fomentar os 
riscos dos processos conduzidos, favorecendo a inadequação dos controles internos. 
 
Recomendação 001:  
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Elaborar manual de procedimentos e rotinas para realização do Registro da 
Conformidade de Gestão no âmbito do IFS. 
 
Recomendação 002: 
Divulgar formalmente, no âmbito do IFS, o manual de procedimentos e rotinas para 
realização do Registro da Conformidade de Gestão. 
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4 – GRAU DE MATURIDADE DOS CONTROLES INTERNOS: 

 
Com base nas informações levantadas e conclusões obtidas após aplicação dos testes de 
auditoria, a Audint calculou o grau de maturidade dos controles internos adotados na 
Conformidade dos Registros de Gestão de cada Unidade. 
 
Para calcular tal grau de maturidade, foram atribuídas notas a cada um dos 6 (seis) 
controles aplicáveis às atividades de conformidade (tais controles estão descritos na 
Matriz de Riscos e Controles na Metodologia). As notas aplicadas variaram entre 0 e 3, 
atribuídas conforme escala abaixo:  
 

ESCALA DE EFICIÊNCIA 
DO CONTROLE 

SITUAÇÃO DO CONTROLE 

0 – Inexistente Ausência completa do controle 

1 – Fraco 
Em desenvolvimento; informal; sem disseminação; sem aplicação efetiva; 
quase sempre falha 

2 – Mediano 
Formalizado, conhecido, adotado na prática, funciona na maior parte das 
vezes; pode ser aprimorado 

3 – Forte 
Mitiga o risco em todos os aspectos relevantes; sem falhas detectadas; 
pode ser enquadrado num nível de “melhor prática” 

 
Após atribuição de notas a cada controle que deveriam ser adotados, foi calculada a 
média final de cada Unidade. A partir dessa média foi possível definir o grau de 
maturidade dos controles internos das Unidades avaliadas nesta ação, conforme 
demonstrado no gráfico a seguir: 

 
Para definição do Nível de Maturidade dos Controles Internos, adota-se a escala 
utilizada pelo TCU no Acórdão nº 568/2014–Plenário: 
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Nível Pontuação Definição 

Inicial 0% a 20% 
Formalização precária; documentação indisponível; ausência de 
comunicação sobre os controles. 

Básico 20,1% a 40% 
Controles em sua maioria informais; pouco treinamento e baixa 
comunicação sobre controles. 

Intermediário 40,1 a 70% Há princípios e padrões documentados sobre controles internos. 

Aprimorado 70,1% a 90% 
Controles obedecem aos princípios estabelecidos; há supervisão e 
aprimoramento regulares. 

Avançado 90,1% a 100% 
Controles avançados; princípios e processos de controles internos 
estão integrados aos processos de gestão da organização. 

 
Assim, percebe-se que os controles internos adotados na Conformidade dos Registros 
de Gestão do IFS ainda se encontram em níveis baixos, entre inicial e básico, conforme 
classificação utilizada pelo TCU, sem formalização de procedimentos, problemas na 
comunicação entre servidores, pouco ou nenhum treinamento, conforme já 
demonstrando nas deficiências constatadas neste Relatório. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A avaliação dos controles internos adotados nas atividades de conformidade dos 
registros de gestão realizada pela Audint foi baseada na metodologia COSO II, onde foi 
selecionado o componente “Atividades de controle” em nível de Atividades. Esta 
avaliação permitiu a identificação de deficiências passíveis de recomendação com vistas 
ao fortalecimento dos controles internos, avaliação dos riscos a eles associados, 
formalização de ações e a melhoria contínua das atividades na Conformidade do 
Registro de Gestão. 
 
Face ao exposto no relatório, pode-se concluir que os controles internos administrativos 
adotados nos Instituto, em nível operacional, ou inexistem ou estão sendo aplicados de 
maneira informal (alcançando nível inicial ou básico), devendo ser revistos, formalizados 
e divulgados entre os servidores com o objetivo de alcançar as metas do setor e mitigar 
os riscos envolvidos nos processos operacionais. 
 

Sobre os benefícios esperados desta auditoria pode-se mencionar, principalmente, a 
contribuição à melhoria nos controles internos, cujas deficiências foram evidenciadas 
pelas impropriedades relatadas neste relatório, na conscientização quanto à 
importância da implementação e manutenção de controle e na formalização, 
padronização e comunicação das rotinas e procedimentos, com o intuito de evitar 
problemas relacionados de interpretação e aplicação, bem como aperfeiçoar a atuação 
dos gestores e agentes públicos.  
 
Por fim, ressaltamos a importância da realização da Conformidade de Registro de 
Gestão, que além de ser um instrumento de controle interno, atuando 
concomitantemente à realização dos atos e fatos de gestão, exerce papel fundamental 
de atuar como controle preventivo à realização de auditorias ou fiscalizações. Assim, o 
aperfeiçoamento de tal atividade pode tornar o processo de execução mais coeso e 
harmônico, permitindo maior transparência e redução dos riscos na gestão dos recursos 
públicos. 
 
 

Aracaju/SE, 26 de setembro de 2016. 
 
 
 

  
  Giulliano Santana Silva do Amaral                             Helanne Cristianne da Cunha Pontes 
   Chefe da Auditoria Interna em exercício                                                    Auditor Interno do IFS 
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Auditora Interna do IFS 


