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1 - INTRODUÇÃO 
 
 O presente Relatório de Auditoria refere-se aos resultados dos trabalhos realizados na área 
de Gestão do Suprimento dos Bens e Serviços, mais precisamente no processo de Avaliação dos 
Controles Internos Administrativos do acervo bibliográfico do IFS, em consonância com o disposto 
no item 4.1 do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2019. 
 
 A Ação foi deflagrada por meio do Memorando Eletrônico nº 061/2019/AUDINT, em 
21/05/2019 e os trabalhos realizados pela de equipe de auditores perduraram até 19/04/2021, 
totalizando 1320:00 horas, junto aos servidores da estrutura administrativa da DGB (coordenadorias 
e direção) e o Pró-reitor de Ensino, no intuito de avaliar a estrutura dos controles adotados no 
macroprocesso do acervo bibliográfico (abrangendo os seguintes processos: Aquisição, 
Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial), com vistas a 
evitar a ocorrência de impropriedades e irregularidades na condução dos processos e operações 
sistêmicas, analisando a adoção de princípios, atividades, e instrumentos próprios e específicos. 
 
 Para subsídio aos trabalhos de avaliação dos controles internos, a equipe expediu 
Solicitações de Auditoria (SA) em atenção aos gestores competentes, com prazos definidos para 
apresentação de informações, documentos e procedimentos dos setores envolvidos nos processos 
de Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial 
do acervo bibliográfico do IFS, com o intuito de evidenciar aperfeiçoamentos implementados e 
sugerir adequações que contribuam para a minimização de riscos e para a melhoria contínua dos 
processos. 
 
 Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise documental, confronto de 
informações, consolidação das informações recolhidas, entrevistas e indagações escritas, em estrita 
observância às normas de Auditoria Interna, em especial às aplicáveis ao Serviço Público Federal.  
 
 Algumas restrições impostas à Audint contribuíram para a não realização de completa 
avaliação dos controles internos em alguns setores, como é o caso da DGB, que não respondeu 
tempestivamente à algumas Solicitações de Auditoria. Ademais, alguns fatores contribuíram para o 
atraso no cumprimento do prazo de conclusão da Ação, tais como: afastamentos legais (licenças 
para tratamento de saúde, férias, recesso de final de ano, licença maternidade) e substituição de 
chefia da Auditoria Interna. 
 
 Finalizada a execução dos procedimentos de auditoria, foi possível elaborar o Relatório 
Preliminar contendo as deficiências identificadas durante os trabalhos, bem como possíveis 
recomendações a serem adotadas pelo gestor para dirimir as falhas apontadas. Tal Relatório foi 
apresentado aos envolvidos durante a reunião de busca conjunta de soluções - BCS realizada no dia 
01/12/2020, com o objetivo de debater as deficiências identificadas durante a realização dos 
trabalhos da Audint. 
 

Após a realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções - BCS, os gestores enviaram 
suas manifestações quando às deficiências apresentadas no Relatório Preliminar. Após análise da 

mailto:audint@ifs.edu.br
http://www.ifs.edu.br/images/arquivos/Audint/CS_08_-_Aprova_Ad_Referendum_PAINT_2019_IFS.pdf
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manifestação dos gestores, foi possível finalizar a execução da Ação por meio do presente Relatório 
de Auditoria. 
  
 Por fim, 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.  
  

mailto:audint@ifs.edu.br
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1.1 – Objetivos da Ação 
  
 O trabalho de auditoria teve por objetivo avaliar a estrutura dos controles adotados, com 
vistas a evitar a ocorrência de impropriedades e irregularidades na condução dos processos e 
operações sistêmicos, analisando a adoção de princípios, atividades, e instrumentos próprios e 
específicos. 
 
 Assim, para auxiliar na avaliação da estrutura dos controles internos no macroprocesso do 
acervo bibliográfico (abrangendo os seguintes processos: Aquisição, Catalogação, Circulação de 
Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial), foram traçados objetivos específicos, 
descritos a seguir: 
 
a) avaliar, em nível de entidade, os controles internos pela Diretoria Geral de Biblioteca, utilizando 
o Modelo do COSO I, verificando a presença e o funcionamento dos 5 componentes e 17 princípios 
propostos no Modelo, conforme solicitado no item 82 da Instrução Normativa nº 03/2017/MP-CGU, 
que aprovou o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 
Executivo Federal; 
 
b) avaliar, em nível de atividade, a existência, adequação e aderência dos controles internos das 
unidades gestoras do IFS relativos às atividades relevantes e necessárias às aquisições, conservação, 
circulação de materiais, inventário, catalogação e registro patrimonial do acervo bibliográfico do 
IFS, a serem selecionadas a partir da aplicação da matriz de riscos e controles; 
 
c) avaliar o nível de maturidade dos controles internos existentes da DGB, em nível de Entidade, e, 
em nível de Atividades. 
 

1.2 – Questões de Auditoria 
 
 Para auxiliar no alcance dos objetivos acima traçados, foram definidas as seguintes questões 
de auditoria: 

 
1. A Diretoria Geral de Biblioteca fornece a base para a condução do controle interno por toda a 

sua estrutura (ambiente interno), por meio de diretrizes, normas, processos e estruturas que 
ressaltam a importância do controle interno? 
 

2. A Diretoria Geral de Biblioteca realiza avaliação de riscos dos eventos que podem impactar a 
consecução dos objetivos ligados ao acervo bibliográfico no âmbito do IFS? 
 

3. A Diretoria Geral de Biblioteca implementa atividades de controle para assegurar que as res-
postas aos riscos sejam executadas com eficácia e que a DGB consiga alcançar os objetivos rela-
cionados ao acervo bibliográfico no âmbito do IFS?  

 
4. Os servidores envolvidos no processo de aquisições, conservação, circulação de materiais, in-

ventário, catalogação-indexação e registro patrimonial do acervo bibliográfico do IFS recebem 
mensagens claras e tempestivas quanto a suas responsabilidades e quanto ao modo como suas 

mailto:audint@ifs.edu.br
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atividades influenciam e se relacionam com o trabalho dos servidores (informação e comunica-
ção)? 

 
5. A Diretoria Geral de Biblioteca realiza monitoramento da adequação e do funcionamento dos 

controles administrativos planejados para o processo de aquisições, conservação, circulação de 
materiais, inventário, catalogação-indexação e registro patrimonial do acervo bibliográfico do 
IFS? 

 
6. Foram desenvolvidos controles com o intuito de minimizar o impacto de um possível risco, no 

objetivo final pretendido durante a execução das atividades de aquisições, conservação, circu-
lação de materiais, inventário, catalogação-indexação e registro patrimonial do acervo biblio-
gráfico do IFS (existência)? 

 
7. Os controles internos estabelecidos para o processo de aquisições, conservação, circulação de 

materiais, inventário, catalogação-indexação e registro patrimonial do acervo bibliográfico do 
IFS estão sendo postos em prática (aderência)?  

 
8. Os controles internos estabelecidos para o processo de aquisições, conservação, circulação de 

materiais, inventário, catalogação-indexação e registro patrimonial do acervo bibliográfico do 
IFS têm se mostrado adequados para minimizar os riscos identificados (adequação)? 

 

1.3 – Metodologia do trabalho 
 

A avaliação dos controles internos do acervo bibliográfico do IFS foi realizada em dois níveis 
(entidade e atividades), seguindo o Programa de Auditoria nº 002/2019. 
 
 Para a avaliação em nível de entidade, que tem como objetivo diagnosticar a presença e o 
funcionamento dos cinco componentes da estrutura de controle interno utilizada como referência, 
COSO I (ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunica-
ção e atividades de monitoramento) e de seus 17 princípios, foi elaborado um questionário de ava-
liação dos controles internos (QACI nº 001), conforme APÊNDICE II, com 35 questões para aplicação 
junto aos servidores que atuam na coordenação das bibliotecas nos campi, na estrutura administra-
tiva da DGB (coordenadorias e direção) e com o Pró-reitor de Ensino, mediante aplicação de ques-
tionário online, bem como aos auditores envolvidos na Ação, sendo as avaliações dos auditores ba-
seadas nos testes de auditoria realizados por meio de exame documental, levantamento de dados, 
observação direta e outras técnicas pertinentes. 
    
 Com base nas informações levantadas e conclusões obtidas após aplicação dos testes de 
auditoria, foi calculado o nível de maturidade dos controles interno em nível de entidade na Dire-
toria Geral de Bibliotecas, com base na média da avaliação dos servidores (peso 4) e dos auditores 
(peso 6) sobre os cinco componentes do COSO I. As deficiências significativas identificadas durante 
a fase de execução dos trabalhos estão descritas neste Relatório de Auditoria, bem como as boas 
práticas adotadas nos setores auditados.  
 
 

mailto:audint@ifs.edu.br
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 A figura a seguir resume as etapas que compõe a avaliação em nível de entidade: 
 
Figura 1 – Etapas da avaliação dos controles internos em nível de entidade 

 
Fonte: Audint/IFS 
 

 Já a avaliação em nível de atividades consistiu em revisar objetivos-chave de processos e 
atividades neles contidas, identificar e avaliar riscos mais relevantes relacionados a esses objetivos, 
bem como os controles que a gestão adota para administrá-los. 
 

Neste contexto, com o objetivo de identificar as principais atividades desenvolvidas referen-
tes ao acervo bibliográfico do IFS, bem como identificar e avaliar os riscos e os controles adotados, 
foi realizado um levantamento do processo junto aos servidores que atuam na coordenação das 
bibliotecas nos campi, na estrutura administrativa da DGB (coordenadorias e direção) e com o Pró-
reitor de Ensino, por meio de solicitações de auditoria, entrevista, análise documental. 
 
 Em resumo, para a realização desta avaliação em nível de atividades foram desenvolvidos 
os seguintes instrumentos, detalhados no Apêndice IV. 

 
(1) Matriz de Riscos e Controles (MRC): com intuito de listar as atividades mais relevantes 

referentes ao acervo bibliográfico do IFS, bem como os riscos associados a estas ativida-
des e os controles relacionados aos riscos, conforme parâmetros estabelecidos na Deli-
beração nº 04/2017/CGRC/IFS; 

(2) Quadro para definição dos Testes de Controle: tendo como objetivo a definição dos tes-
tes de auditoria que serão aplicados às atividades com o nível de risco “alto” e “crítico” 
identificados na MRC; 

(3) Questionário de Avaliação dos Controles Internos (QACI nº 2): com o propósito de au-
xiliar os auditores envolvidos na Ação na aplicação dos testes de controle (quanto à sua 
existência, adequação e efetividade) como também auxiliar no cálculo do nível de matu-
ridade dos controles internos em nível de atividades. 

 
 Constatadas as atividades com maiores riscos dentro do macroprocesso do acervo 
bibliográfico (abrangendo os seguintes processos: Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, 
Conservação, Inventário e Registro Patrimonial), e após indagação aos gestores sobre os controles 
internos adotados, realizou-se aplicação de testes de controle para verificar a existência, adequação 
e efetividade destes controles, possibilitando a identificação das principais deficiências nos 
controles internos e o auxílio no cálculo do nível de maturidade dos controles internos em nível de 
atividades. 

Avaliação em nível 
de Entidade

1. Avaliação dos servidores responsáveis pelo 
macroprocesso acervo bibliográfico;

2. Avaliação dos auditores;

3. Definição do nível de maturidade dos controles 
internos em nível de entidade;

4. Identificação de deficiências e boas práticas.
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A figura a seguir resume as etapas que compõe a avaliação em nível de atividades: 
 

Figura 2 – Etapas da avaliação dos controles internos em nível de atividades 

 
Fonte: Audint/IFS 

 

 
 

1.4 – Escopo 
 
 Para a realização da avaliação em nível de Entidade, o escopo limitou-se ao exame da estru-
tura dos controles internos do macroprocesso do acervo bibliográfico, buscando identificar práticas 
da gestão que contribuíssem para o fortalecimento dos cinco componentes da metodologia COSO I 
(ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação e ati-
vidades de monitoramento), conforme os critérios da Materialidade, Relevância e Criticidade. 
 
 Já em nível de Atividades, levou-se em consideração a existência, adequação e aderência 
aos controles internos das principais atividades dos processos de Aquisição, Catalogação, Circulação 
de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial, pertencentes ao macroprocesso do 
acervo bibliográfico no IFS, com foco no COSO I, conforme os critérios da Materialidade, Relevância 
e Criticidade. 
 
 Para a realização da avaliação foram analisadas 3 atividades relevantes/críticas da cada um 
dos processos (Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro 
Patrimonial) totalizando 18 atividades, de responsabilidade dos servidores que atuam na 
coordenação das bibliotecas nos campi, na estrutura administrativa da DGB (coordenadorias e 
direção) e do Pró-reitor de Ensino.  
 
 Ressalta-se que todas as atividades dos processos (Aquisição, Catalogação, Circulação de 
Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial) estão listados no Apêndice I deste 
Relatório, com destaque para as que foram selecionadas para auditagem. 
 

1.5 – Números sobre acervo bibliográfico do IFS 
 
 Antes de adentrar nos resultados dos trabalhos da Ação, cabe à Audint mostrar alguns nú-
meros relacionados ao acervo bibliográfico do IFS.  
 

Avaliação em nível 
de Atividades

1. Revisão dos Objetivos do macroprocesso do 
acervo bibliográfico, nos seus principais processos;

2. Identificação e Avaliação dos Riscos;

3. Seleção das atividades do processo que 
apresentam maiores riscos;

4. Avaliação dos controles internos;

5. Definição do grau de maturidade dos controles 
internos em nível de Atividades;

6. Identificação de deficiências e boas práticas.
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O acervo é distribuído entre as Bibliotecas de Pós-Graduação e dos Campi: Aracaju, Itabai-
ana, Glória, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Propriá, Tobias Barreto e Socorro.  

 
Essas unidades colocam a disposição dos usuários um acervo com mais de 70.000 mil itens, 

compreendendo livros, periódicos, monografias, mapas, filmes, documentários e outros materiais 
nos últimos exercícios (Fonte: PDI do IFS 2018), todavia, com o acréscimo de exemplares ao acervo 
no montante de 14.983 itens, no exercício de 2018, conforme informação extraída do Relatório de 
Gestão do IFS – Exercício 2018 (pág. 88).  

 
Nesse sentido, percebeu-se que na última década houve um crescimento significativo do 

acervo conforme gráfico abaixo: 
 

 
Figura 3 – Evolução do acervo bibliográfico do IFS 

 
Fonte: Elaborado pela Audint/IFS a partir de dados extraídos do Relatório de gestão do IFS – Exercício 2017 (pág. 193) 
e Exercício 2018 (pág. 88). 
¹Valor referente até janeiro de 2019. 

 
Paralelo a isso, observa-se no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFS 2014 a 2019 

uma ascensão da projeção orçamentária para o acervo bibliográfico do IFS ao longo dos últimos 
anos demonstrando a priorização de investimentos nas bibliotecas, tanto em acervo, estrutura, mo-
biliário, sistemas, dentre outros, conforme se observa no gráfico a seguir:   
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Figura 4 – Projeção Orçamentária do IFS - Acervo Bibliográfico 

 
Fonte: Elaborado pela Audint/IFS a partir de dados extraídos do Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2019 -
revisado em 2017 (pág. 247). 

 
As Bibliotecas do IFS visam a atender à comunidade acadêmica e ao público em geral, pres-

tando serviços informacionais que contribuam para o desenvolvimento dos programas de ensino, 
pesquisa, extensão e inovação do IFS, com políticas de disseminação, processamento técnico, recu-
peração da informação e desenvolvimento de coleções, treinamento e capacitação, promoção de 
ações culturais e implementação de recursos tecnológicos, conforme informações extraídas do Re-
latório de gestão do Exercício 2018 do IFS. Em relação às instalações e estrutura física, o IFS possui 
dez bibliotecas, supridas com um acervo bibliográfico para os diversos tipos de cursos ofertados nos 
campi e no Centro de Pós-graduação: 
 
Figura 5 – Dimensão das Bibliotecas do IFS 

 
Fonte: Relatório de Gestão do IFS do exercício 2018 (pág. 88) 

 
No tocante a recursos humanos das bibliotecas do IFS constata-se a seguinte estrutura de 

capital humano disponível, conforme gráfico a seguir:  
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Figura 6 – Recursos humanos das Bibliotecas do IFS 

 
Fonte: Relatório de Gestão do IFS do exercício 2018 (pág. 88). 
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2 – RESULTADOS DOS TRABALHOS 
 
 A apresentação dos resultados desse trabalho será dividida em duas partes, sendo que a 
primeira trará a descrição das principais deficiências identificadas durante a realização dos trabalhos 
de auditoria, tanto em nível de entidade quanto em nível de atividades. 
 
 Por fim, a segunda parte trará o nível de maturidade dos controles internos adotados no 
acervo bibliográfico do IFS. 
 
 

2.1 – Deficiências constatadas na avaliação em nível de entidade e atividades 
 
 

2.1.1 – Em nível de entidade  
 
INFORMAÇÃO 001: Efetividade na aplicação de estrutura de governança, estruturas, níveis de 
subordinação, autoridades, responsabilidades e busca dos objetivos.  
 
a) Evidências: 
- Questionário de Avaliação de Controles Internos; 
-Matriz de Risco e Controle (Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, 
Inventário e Registro Patrimonial); 
- E-mail de solicitação do preenchimento das Matrizes de Riscos e Controles – MRC de 11/07/2019; 
- Modelo Coso I – Estrutura integrada de controles internos, do Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission (Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão 
Treadway) – versão 2013; 
 
 
b) Fato: 
Para a realização da avaliação em nível de Entidade, o escopo limitou-se ao exame da estrutura dos 
controles internos do macroprocesso do acervo bibliográfico na Diretoria Geral de Biblioteca do IFS, 
buscando identificar práticas da gestão que contribuíssem para o fortalecimento dos cinco compo-
nentes da metodologia COSO I (ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, 
informação e comunicação e atividades de monitoramento), utilizando o Modelo do COSO I, verifi-
cando a presença e o funcionamento dos 5 componentes e 17 princípios propostos no Modelo, 
conforme solicitado no item 82 da Instrução Normativa nº 03/2017/MP-CGU, que aprovou o Refe-
rencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal con-
forme os critérios da Materialidade, Relevância e Criticidade. 
 
Nesse sentido, na avaliação da Audint ao componente Ambiente de Controle, o qual é um conjunto 
de normas, processos e estruturas que fornece a base para a condução do controle interno por toda 
a organização em que a estrutura de governança e a alta administração estabelecem uma diretriz 
sobre a importância do controle interno, inclusive das normas de conduta esperadas, foi possível  
diagnosticar a presença e o funcionamento do componente e que entre os principais princípios  
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básicos deste componente, se destacaram: Estrutura de governança, Responsabilidades, 
Independência em relação aos seus executivos. 
 
Assim, o componente avaliado pela Audint foi computado com a melhor nota entre os cinco 
ambientes apreciados, demonstrando que a DGB fornece a base para a condução do controle 
interno por toda a sua estrutura (ambiente interno), por meio de diretrizes, normas, processos e 
estrutura de governança que ressaltam a importância do controle interno. Dessa forma, a avaliação 
externou boas práticas adotadas pela gestão no tocante ao Ambiente de Controle do acervo 
bibliográfico do IFS. 
 
 
DEFICIÊNCIA 002: Não adoção da Avaliação de riscos das atividades desenvolvidas na Diretoria 
Geral de Bibliotecas-DGB do IFS. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle (Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, 
Inventário e Registro Patrimonial); 
- E-mail de solicitação do preenchimento das Matrizes de Riscos e Controles – MRC de 11/07/2019; 
- Modelo Coso I – Estrutura integrada de controles internos, do Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission (Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão 
Treadway) – versão 2013; 
 
 
b) Fato: 
Para a realização da avaliação em nível de Entidade, o escopo limitou-se ao exame da estrutura dos 
controles internos do macroprocesso do acervo bibliográfico na Diretoria Geral de Biblioteca do IFS, 
buscando identificar práticas da gestão que contribuíssem para o fortalecimento dos cinco compo-
nentes da metodologia COSO I (ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, 
informação e comunicação e atividades de monitoramento), utilizando o Modelo do COSO I, verifi-
cando a presença e o funcionamento dos 5 componentes e 17 princípios propostos no Modelo, 
conforme solicitado no item 82 da Instrução Normativa nº 03/2017/MP-CGU, que aprovou o Refe-
rencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal con-
forme os critérios da Materialidade, Relevância e Criticidade. 
 
Nesse sentido, na avaliação da Audint ao componente Avaliação de riscos, o qual consiste em 
formar uma base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos riscos identificados 
(resposta a risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de 
suas consequências, percebeu-se que a DGB não adotava em seus controles internos alguns dos 
princípios básicos deste componente, quais sejam:  Identificação dos riscos,  Potencial de fraude, 
identificação e avaliação de mudanças. 
 
Assim, para que o sistema de controle interno da DGB funcione, deve ser prática no setor a 
identificação dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos (Aquisição, 
Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial) considerando 
os fatores impacto e relevância para a identificação das áreas de maior significância e 
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vulnerabilidade, bem como devem ser mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
 
Ademais, no processo de identificação dos riscos na DGB, devem ser considerados os riscos 
relacionados à fraudes e corrupção praticados por servidores, colaboradores e terceiros de modo a 
diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências, fato que na 
avaliação da Audint, percebeu-se que não eram praticados. 
 
Por fim, neste processo de avaliação de riscos, deve a DGB considerar as mudanças significativas 
que podem afetar o sistema de controle interno, como por exemplo a rotatividade do pessoal 
envolvido diretamente nos processos de Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, 
Conservação, Inventário e Registro Patrimonial, ou seja, para que ela ocorra com o menor impacto 
possível e de forma equilibrada devem ser adotados procedimentos internos que visem a garantia 
deste princípio no desenvolvimento das atividades. Outro exemplo, seria a mudança de um sistema 
de gerenciamento das bibliotecas, antes mesmo de decidir por tal mudança, realizar uma análise de 
risco para que, caso seja aprovada ou tomada a decisão de alterar o sistema, que seja feita com o 
menor impacto possível. 
 
Desta forma, conclui-se que a temática de avaliação de riscos é muito incipiente ainda na Diretoria 
Geral de Bibliotecas, porém em resposta às solicitações de auditorias, mais precisamente no 
preenchimento das Matrizes de Risco e Controle dos processos (Aquisição, Catalogação, Circulação 
de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial) relacionados ao gerenciamento do 
acervo bibliográfico do IFS, foi dado o primeiro passo, o qual será acompanhado pela Audint até a 
sua real implantação, revisão e atualização, mormente quanto ao componente Avaliação de Riscos 
e seus princípios: Identificação dos riscos, Potencial de fraude, identificação e avaliação de 
mudanças.  
 
c) Causas:  
Desconhecimento da metodologia de Avaliação dos Controles Internos Administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“No ponto de vista desta Diretoria, existe uma discordância com a deficiência apresentada pela 
Audint no que se refere à Avaliação de Riscos, Identificação de Riscos e Fraudes e Corrupções. Estas 
atividades são realizadas, porém não seguem exatamente os termos apresentados. A DGB pratica o 
controle de suas atividades, pode diferir em alguns aspectos com o esperado pela Auditoria, mas 
estamos sempre trabalhando para uma melhoria constante. 
 
Vale ressaltar que para a realização e/ou identificação de todos esses controles, devemos conhecer 
nosso setor e desenvolver documentos que possam auxiliar e subsidiar as atividades. Como dito, 
esta Diretoria vem produzindo diversos documentos que podem ser considerados como uma forma 
de controle. Documentos estes como planos de contingências, Instruções Normativas, Manuais, 
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Regulamentos, Documentos Referência, Mapeamento de Processos. Desse modo, entendemos que 
estes documentos são necessários para mantermos o controle desta Diretoria. 
 
Mais uma vez, um ponto de divergência, encontrado depois de avaliada a descrição da deficiência, 
são as considerações de mudanças significativas, descritas pela Audint, que podem afetar o controle 
interno. Foi citado, ainda, exemplos como a rotatividade de pessoal e a substituição do sistema de 
gerenciamento das bibliotecas. Exemplos estes que não são evidenciados e não prejudicam as 
atividades administrativas deste setor.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a manifestação da unidade apresentar discordâncias com as análises da Audint, no 
tocante a Avaliação de Riscos, Identificação de Riscos e Combate a Fraudes e Corrupção no âmbito 
do Acervo Bibliográfico, não teve o condão de afastar o achado.    
 
Cumpre registrar que a Audint reconhece que o setor produz “diversos documentos que podem ser 
considerados como uma forma de controle. Documentos estes como planos de contingências, 
Instruções Normativas, Manuais, Regulamentos, Documentos Referência, Mapeamento de 
Processos”, conforme dito pelo gestor e atestado pela própria auditoria.  
 
Ocorre que estas atividades fazem parte de outros componentes da metodologia COSO I, quais 
sejam ambiente de controle e atividades de controle, os quais foram avaliados positivamente pela 
Audint e por isso, não foram apresentados neste relatório como deficiências passíveis de adoção de 
medidas urgentes para correção. 
 
Todavia, o que a Audint trouxe nesta deficiência se refere ao componente Avaliação de riscos, o 
qual consiste em formar uma base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos 
riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou 
a magnitude de suas consequências. 
 
Nesse sentido, revelou-se durante a auditoria que a DGB não adotava em seus controles internos 
alguns dos princípios básicos deste componente, quais sejam:  Identificação dos riscos, Potencial de 
fraude, identificação e avaliação de mudanças. 
 
Desta forma, para que haja uma evolução dos controles internos administrativos no macroprocesso 
Acervo Bibliográfico do IFS, faz necessária a adoção destes princípios no componente Avaliação dos 
Riscos, mesmo que em alguns casos as situações ainda não tenham ocorrido, pois o objetivo aqui e 
diminuir a probabilidade de sua ocorrência ou mesmo, caso ocorra no futuro, diminuir a magnitude 
de suas consequências. 
 
Por este motivo a Audint reitera a situação fática da deficiência em todos os seus termos e orienta 
a observação por parte da gestão ao Apêndice II deste relatório (QACI - Questionário de Avaliação 
de Controle Interno nº 1, em nível de entidade), mais precisamente os princípios 07, 08 e 09, em 
seus itens 17, 18, 19 e 20, formalizando os futuros procedimentos para consolidar evidências a 
serem apresentadas à Audint em ulteriores monitoramentos deste relatório.  
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f) Riscos e Efeitos: 
A ausência de avaliação de riscos nos principais processos desenvolvidos pela DGB pode aumentar 
a probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências, podendo gerar prejuízo 
ao erário com o extravio dos bens, ou mesmo, indisponibilidade do acervo bibliográfico aos usuá-
rios.  
 
Recomendação 001:  
Identificar os riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos processos (Aquisição, 
Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial) referente ao 
acervo bibliográfico do IFS, no momento do estabelecimento dos controles internos, considerando 
os fatores impacto e relevância para a identificação das áreas de maior significância e 
vulnerabilidade, bem como mensurá-los e classifica-los de modo a serem tratados em uma escala 
de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
 
Recomendação 002:  
Considerar os riscos relacionados a fraudes e corrupção praticados por servidores, colaboradores e 
terceiros no momento do estabelecimento dos controles internos, nos processos (Aquisição, 
Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial) referente ao 
acervo bibliográfico do IFS.  
 
Recomendação 003:  
Considerar as mudanças significativas que podem afetar o desenvolvimento das principais 
atividades dos processos (Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário 
e Registro Patrimonial) referente ao acervo bibliográfico do IFS, no momento do estabelecimento 
dos controles internos. 
 
 
DEFICIÊNCIA 003: Não adoção por parte dos gestores de avaliações do funcionamento e estímulo 
aos servidores para identificação dos pontos fracos dos controles internos relacionados ao acervo 
bibliográfico do IFS. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle (Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, 
Inventário e Registro Patrimonial); 
- E-mail de solicitação do preenchimento das Matrizes de Riscos e Controles – MRC de 11/07/2019; 
- Modelo Coso I – Estrutura integrada de controles internos, do Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission (Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão 
Treadway) – versão 2013; 
 
 
b) Fato: 
Para a realização da avaliação em nível de Entidade, o escopo limitou-se ao exame da estrutura dos 
controles internos do macroprocesso do acervo bibliográfico na Diretoria Geral de Biblioteca do IFS, 
buscando identificar práticas da gestão que contribuíssem para o fortalecimento dos cinco compo-
nentes da metodologia COSO I (ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, 
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informação e comunicação e atividades de monitoramento), utilizando o Modelo do COSO I, verifi-
cando a presença e o funcionamento dos 5 componentes e 17 princípios propostos no Modelo, 
conforme solicitado no item 82 da Instrução Normativa nº 03/2017/MP-CGU, que aprovou o Refe-
rencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal con-
forme os critérios da Materialidade, Relevância e Criticidade. 
 
Nesse sentido, na avaliação da Audint ao componente Monitoramento, o qual é obtido por meio 
de revisões específicas ou monitoramento contínuo, independente ou não, realizados sobre todos 
os demais componentes de controles internos, com o fim de aferir sua eficácia, eficiência, 
efetividade, economicidade, excelência ou execução na implementação dos seus componentes e 
corrigir tempestivamente as deficiências dos controles internos, percebeu-se que a DGB não 
adotava em seus controles internos alguns dos princípios básicos deste componente, quais sejam: 
Avaliação do funcionamento dos controles internos e estímulo para identificação dos pontos fracos 
destes controles relacionados ao acervo bibliográfico do IFS. 
 
Portanto, para que um sistema de controle interno continue apto a evitar que as falhas ocorram ele 
deve estar em contínuo monitoramento, ou seja, os gestores e servidores envolvidos no processo 
(Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial) 
devem avaliar e comunicar tempestivamente as deficiências nos controles internos por eles 
aplicados de forma que seja possível tomar as ações corretivas para aperfeiçoamento destes 
controles. Em outras palavras, os gestores das unidades devem avaliar se os controles internos 
estabelecidos estão funcionando corretamente. 
 
Ademais, os gestores devem estimular os servidores envolvidos em aplicar os controles internos 
em relatar/comunicar os pontos fracos dos controles, visando à sua melhoria contínua, ou melhor 
cabe à gestão selecionar, desenvolver e realizar avaliações contínuas com o objetivo de certificar 
que o controle estabelecido funciona e que elimina ou mitiga o risco envolvido nos principais 
processos (Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro 
Patrimonial) referente ao acervo bibliográfico do IFS.  
 
Destarte, percebeu-se na avaliação da Audint, que a gestão da DGB/PROEN não adota a prática de 
avaliar continuamente o funcionamento dos controles internos estabelecidos, bem como estimular 
de forma direta e clara a necessidade de reporte por parte dos servidores envolvidos nos principais 
processos dos pontos fracos e fragilidades encontradas ou percebidas na aplicação dos controles 
com o objetivo de aperfeiçoá-los. 
 
c) Causas:  
Desconhecimento da metodologia de Avaliação dos Controles Internos Administrativos. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
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“Estamos trabalhando para uma constante melhoria e adequação às exigências da Audint. O 
controle de risco existe por meio de vários documentos referência, e outros poderão ser criados 
para atender às demandas de controle. Estaremos pensando também em evidenciar os estímulos 
aos servidores para a identificação dos pontos fracos, pois acreditamos que já realizados 
informalmente. Estamos à disposição para criarmos quaisquer documentos com os termos citados 
pela Audint, bem como o estudo sobre eles. Temos o objetivo de presar pela melhoria institucional.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pelo gestor corrobora a deficiência uma vez que reconhece a 
informalidade de alguns procedimentos, bem como apresentada atitude positiva para a 
implementação da metodologia de Avaliação dos Controles Internos Administrativos apontada pela 
Audint. 
 
Urge esclarecer que a deficiência apontada pela Audint se refere ao componente Monitoramento, 
o qual é obtido por meio de revisões específicas ou monitoramento contínuo, independente ou não, 
realizados sobre todos os demais componentes de controles internos, com o fim de aferir sua 
eficácia, eficiência, efetividade, economicidade, excelência ou execução na implementação dos seus 
componentes e corrigir tempestivamente as deficiências dos controles internos. 
 
Na auditoria realizada pela Audint foi observado que a DGB não adotava em seus controles internos 
os princípios básicos deste componente, quais sejam: Avaliação do funcionamento dos controles 
internos e estímulo para identificação dos pontos fracos destes controles relacionados ao acervo 
bibliográfico do IFS. 
  
Desta forma, para que haja uma melhoria na avaliação dos controles internos administrativos no 
macroprocesso Acervo Bibliográfico do IFS (Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, 
Conservação, Inventário e Registro Patrimonial), faz necessária a adoção destes princípios no 
componente Monitoramento, documentando tais procedimentos para futuras análises. 
 
Por este motivo a Audint reitera a situação fática da deficiência em todos os seus termos e orienta 
a observação por parte da gestão ao Apêndice II deste relatório (QACI - Questionário de Avaliação 
de Controle Interno nº 1, em nível de entidade), mais precisamente os princípios 16 e 17, em seus 
itens 34 e 35, respectivamente, formalizando os futuros procedimentos para consolidar evidências 
a serem apresentadas à Audint em posteriores monitoramentos deste relatório.  
 
f) Riscos e Efeitos: 
A ausência ou não adoção por parte dos gestores do monitoramento dos controles internos institu-
ídos pode tornar o sistema de controle ineficaz e ineficiente, acarretando desperdícios na aplicação 
dos recursos, descontinuidade na consecução das atividades e/ou má prestação dos serviços públi-
cos à sociedade. 
 
Recomendação 001:  
Promover o efetivo monitoramento sistêmico dos controles internos administrativos para verificar 
o seu funcionamento e estimular os servidores envolvidos em aplicar estes controles e relatar/co-
municar seus pontos fracos. 

mailto:audint@ifs.edu.br


  

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2019 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS (ACIA) 

NO ACERVO BIBLIOGRÁFICO. 

 

24 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1880/1854, email: audint@ifs.edu.br 

 

DEFICIÊNCIA 004: Deficiências na capacitação de chefes de setor e agentes administrativos nos 
conceitos de controles internos e gestão de riscos nas atividades relacionados ao acervo bibliográ-
fico do IFS. 
 
a) Evidências: 
- Modelo Coso I – Estrutura integrada de controles internos, do Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission (Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão 
Treadway) – versão 2013; 
- Reuniões realizadas; 
- Respostas às Solicitações de Auditorias. 
 
b) Fato: 
Para a realização da avaliação em nível de Entidade, o escopo limitou-se ao exame da estrutura dos 
controles internos do macroprocesso do acervo bibliográfico na Diretoria Geral de Biblioteca do IFS, 
buscando identificar práticas da gestão que contribuíssem para o fortalecimento dos cinco compo-
nentes da metodologia COSO I (ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, 
informação e comunicação e atividades de monitoramento), utilizando o Modelo do COSO I, verifi-
cando a presença e o funcionamento dos 5 componentes e 17 princípios propostos no Modelo, 
conforme solicitado no item 82 da Instrução Normativa nº 03/2017/MP-CGU, que aprovou o Refe-
rencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal con-
forme os critérios da Materialidade, Relevância e Criticidade. 
 
Nesse contexto, na avaliação da Audint, percebeu-se deficiências quanto a qualificação técnica dos 
chefes de setor, coordenadores e demais envolvidos nas atividades relacionadas ao macroprocesso 
acervo bibliográfico do IFS, mais precisamente nos processos de Aquisição, Catalogação, Circulação 
de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial. 
 
Consequentemente, a finalidade de um sistema de controle interno administrativo é auxiliar para 
que os objetivos organizacionais sejam alcançados com eficiência, eficácia e efetividade operacio-
nal; produzindo informações íntegras e confiáveis para suportar os processos internos e para a pres-
tação de contas; cumprindo as leis e os regulamentos, bem como as políticas da própria organização 
e salvaguardando os recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não au-
torizada ou apropriação indevida. 
 
Nesse toar, é imprescindível que os gestores sejam capacitados e compreendam os conceitos de 
risco e de controle interno. Para tanto, existem capacitações na modalidade a distância, promovidos 
por escolas de governo com a qualidade necessária para minimizar as fragilidades apontadas neste 
relatório de auditoria. 
 
Hodiernamente, existe uma capacitação sobre Gestão de Riscos no Setor Público, promovida pela 
Escola Virtual.Gov – EV.G (Portal Único de Governo para a oferta de capacitação a distância) cujo 
objetivo é capacitar pessoas para aplicar as noções de gestão de riscos no contexto do setor público, 
uma vez que no contexto governamental, os riscos podem ter impactos de grande escala. A capaci-
dade de antevê-los, de identificá-los, de analisá-los e de elaborar um planejamento de respostas 
contundente, depende significativamente da percepção das pessoas, que precisam desenvolver um 
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olhar aguçado sobre o contexto ou realidade em que se inserem. Para se inscrever basta acessar o 
link (https://www.escolavirtual.gov.br/curso/127). 
 
Outro curso sugerido pela Audint, também na modalidade a distância, é o Curso de Controles na 
Administração Pública, promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa (Escola Superior do Tribunal de 
Contas União) cujo objetivo é tornar o participante capaz de aplicar os princípios do controle no 
contexto da gestão pública. Para verificar a ementa basta acessar o link (https://con-
tas.tcu.gov.br/ead/pluginfile.php/204336/course/summary/EMENTA%20-%20Contro-
les%20na%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20P%C3%BAblica.pdf). 
    
c) Causas:  
Desconhecimento da metodologia de Avaliação dos Controles Internos Administrativos, bem como 
dos cursos na temática Gestão de Riscos no Setor Público e Controles na Administração Pública. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
"Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“A DGB tem por princípio estimular a capacitação de seus colaboradores, sejam eles chefes de 
setores e agentes administrativos. As referidas capacitações destes agentes têm sido 
majoritariamente nas áreas de atuação e ou conhecimento dos mesmos. Verificada a necessidade 
de capacitação em controle interno e gestão de risco a DGB passa a recomendar aos seus 
colaboradores cursos nas áreas sugeridas pela Audint, os quais já tiveram início conforme 
documento em anexo. (segue anexo). Anexo I” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pelo gestor corrobora a deficiência uma vez que reconhece a ausência 
de capacitações nas áreas de controle interno e gestão de riscos, bem como afirma que 
recomendará aos seus colaboradores as capacitações citadas, inclusive apresenta como evidência 
certificado de conclusão do Curso de Controle na Administração Pública realizado pelo então 
Coordenador de Processamento Técnico – CPT. 
  
Em vista da finalidade de um sistema de controle interno administrativo em auxiliar para que os 
objetivos organizacionais sejam alcançados com eficiência, eficácia e efetividade operacional; 
produzindo informações íntegras e confiáveis para suportar os processos internos e para a 
prestação de contas; cumprindo as leis e os regulamentos, bem como as políticas da própria 
organização e salvaguardando os recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, 
utilização não autorizada ou apropriação indevida. 
 
Torna-se imprescindível a capacitação, nas temáticas aqui elencadas, dos chefes de setor, 
coordenadores e demais servidores envolvidos no macroprocesso acervo bibliográfico do IFS, 
principalmente os responsáveis pelos processos de Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, 
Conservação, Inventário e Registro Patrimonial. 
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Por este motivo a Audint, embora entenda como satisfatória em parte a manifestação da unidade, 
reitera a situação fática da deficiência em todos os seus termos, permanecendo com a 
recomendação até a comprovação das capacitações citadas pelos servidores envolvidos, a serem 
apresentadas à Audint em posteriores monitoramentos deste relatório.  
 
f) Riscos e Efeitos: 
A ausência de capacitação na temática Controles Internos Administrativos e Gestão de Riscos por 
parte dos gestores e servidores envolvidos no macroprocesso acervo bibliográfico do IFS pode invi-
abilizar a adoção, implementação, manutenção do sistema de controles internos administrativos, 
podendo acarretar desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação in-
devida dos recursos públicos. 
 
Recomendação 001:  
Adotar providências com vistas à realização de capacitações na temática Controles Internos 
Administrativos e Gestão de Riscos dos chefes de setor, coordenadores e demais servidores 
envolvidos no macroprocesso acervo bibliográfico do IFS, principalmente os responsáveis pelos 
processos de Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro 
Patrimonial. 
 
 

2.1.2 – Em nível de atividades 
 
 
DEFICIÊNCIA 005: Ausência de contratação de empresa especializada na higienização do acervo 
bibliográfico. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Conservação; 
- Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de 2017 a 2019 em todas as unidades gestoras; 
- Entrevistas; 
-Solicitações de Auditoria; 
- Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC 2021. 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Conservação, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, foi analisada a atividade “Solicitar periodicamente a contratação de empresa 
especializada em higienização”, objetivo-chave: “Evitar a deterioração do acervo por agentes 
físicos, químicos e biológicos” e que possui como risco “Agentes físicos, químicos e biológicos 
danificarem os materiais” e como controle interno existente “Seguir orientações estabelecidas no 
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Plano de Contingência da DGB. As solicitações são feitas através de documentos oficiais: e-mails 
e memorandos e o processo e iniciado através de licitações de serviços” referente ao processo 
“Conservação” que tem como objetivo: “Preservar e conservar o material bibliográfico 
disponibilizado visando aumentar a sua vida útil.” 
 
Para testar este controle foi necessário consultar no SIASG - Comprasnet de 2017 a 2019 todas as 
licitações, inexigibilidades e dispensas. Da consulta realizada não foi identificada nenhum processo 
para contratação de empresa especializada em higienização do acervo bibliográfico do IFS. Porém, 
em entrevistas e visitas in loco em algumas bibliotecas, percebeu-se que os terceirizados 
contratados pela limpeza e conservação dos setores administrativos executam a limpeza dos 
ambientes internos da biblioteca, com a consequente retirada dos acervos das prateleiras para 
realização da limpeza superficial. Desta forma, percebe-se que o controle não foi executado.   
 
Com relação ao material danificado (por falta de higiene), percebe-se que são retirados do acervo 
para tratamento especial buscando sua recuperação quando possível, não sendo identificado no 
acervo in loco (Campus Aracaju, Núcleo de Pós-Graduação e Itabaiana) nenhuma obra neste estado 
para que fosse possível testar a efetividade do controle. 
 
c) Causas:  
Fragilidades da formalização do pedido de contratação de serviços e/ou ausência de recursos 
orçamentários para sua efetivação. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“A DGB inúmeras vezes tentou contratar empresa especializada na higienização do acervo 
bibliográfico; as tentativas de contratação foram feitas informalmente, através de conversas e 
discursões com o setor de contratação e com a gestão máxima, onde os mesmos indicavam que não 
dispunham de recursos orçamentários para tal contratação. Para o ano de 2021 esta solicitação já 
está prevista de forma sistematizada e documentada no PGC – Planejamento e Gerenciamento de 
Contratações.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação da Unidade informa que a contratação de empresa especializada na higienização do 
acervo bibliográfico nunca prosperou por conta de ausência de recursos orçamentários e pelas 
fragilidades da formalização do pedido, todavia está prevista para ser solicitada no Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações - PGC de forma sistematizada e documentada. 
 
Em análise do Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC 2021 a Audint verificou a 
inserção do objeto: “Serviços especializados de higienização e dedetização do acervo bibliográfico 
das bibliotecas do IFS, tendo como gerenciador a Reitoria, e ser dado entrada no processo até 
31/07/2021. 
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Ocorre que, nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades elencadas pelos 
gestores como de maior risco dentro do processo Conservação, atividade esta informada pela 
própria gestão, conforme Apêndice I, Quadro 14, Ordem 4 deste Relatório.  
 
Nesse sentido, a Audint orienta que a gestão verifique a viabilidade da contratação de empresa 
especializada em higienização (ponderando a relação custo e benefício da contratação) ou decida 
pela permanência somente da limpeza superficial do acervo bibliográfico do IFS realizada pelos 
terceirizados contratados pela limpeza e conservação dos setores administrativos.  
 
Independentemente da decisão tomada, a Audint verificará a existência, adequação e efetividade 
do controle apontado pela gestão, visando sanar a deficiência apontada. 
 
Nestes termos, a manifestação do gestor foi satisfatória em parte, porém não afastou a deficiência, 
sendo mantida em todos os seus termos. 
 
f) Riscos e Efeitos: 
Agentes físicos, químicos e biológicos danificarem os materiais que compõem o acervo bibliográfico 
do IFS. 
 
Recomendação 001:  
Verificar a viabilidade da contratação de empresa especializada em higienização ou decidir pela 
permanência somente com a limpeza superficial do acervo bibliográfico do IFS realizada pelos 
terceirizados contratados pela limpeza e conservação dos setores administrativos, e, em qualquer 
caso, realizar a sua efetiva aplicação. 
 
 
INFORMAÇÃO 006: Efetividade na atividade de solicitar periodicamente a contratação de empresa 
especializada em dedetização. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Conservação; 
- Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de 2017 a 2019 em todas as unidades gestoras; 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Conservação, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, foi analisada a atividade “Solicitar periodicamente a contratação de empresa 
especializada em dedetização”, objetivo-chave: “Preservar o acervo do ataque de pragas como 
insetos, roedores e outros” e que possui como risco “Pragas danificarem os materiais” e como 
controle interno existente “Realizar a dedetização, no intervalo mínimo de 6 (seis) meses, com 
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todos os cuidados necessários para a preservação do acervo. Após a dedetização, é necessária a 
realização da limpeza no ambiente da biblioteca, sendo acompanhada pelo(a) bibliotecário(a) 
responsável, que instruirá sobre as normas de preservação e limpeza do acervo” referente ao 
processo “Conservação” que tem como objetivo: “Preservar e conservar o material bibliográfico 
disponibilizado visando aumentar a sua vida útil”. 
 
Para testar este controle foi necessário consultar no SIASG - Comprasnet de 2017 a 2019 todas as 
licitações, inexigibilidades e dispensas. Da consulta realizada foi identificado um processo para 
contratação de empresa para Prestação Serviços de Controle Sanitário Integrado no Combate a 
Vetores e Pragas Urbanas, englobando desinsetização, dedetização e desratização, com 
fornecimento de materiais e equipamentos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a serem 
realizados em 4 (quatro) aplicações no período de um ano, em todas as áreas internas e externas, 
da Reitoria (Sede, Anexos I e II) e Órgãos participantes, pelo período de 12 meses, podendo ser 
prorrogado nos termos da lei até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, consubstanciados por meio do Pregão 
Eletrônico n 011/2018 gerenciado pela Reitoria. 
 
Desta forma, embora não esteja evidenciado na justificativa presente no termo de referência do 
referido Pregão as necessidades da DGB na realização das dedetizações com o fito de proteger o 
acervo bibliográfico do IFS, percebemos que as dedetizações foram realizadas conforme contratos 
(01/2019-Propriá, 01/2019-São Cristóvão, 04/2018-Glória, 04/2019-Socorro e 03/2018-Reitoria) 
advindos do pregão 011/2018.  
 
Com relação ao material danificado (por pragas), percebe-se que são retirados do acervo para 
tratamento especial buscando sua recuperação quando possível, não sendo identificado no acervo 
in loco (Campus Aracaju, Núcleo de Pós-Graduação e Itabaiana) nenhuma obra neste estado, 
demonstrando a efetividade do controle. 
Por fim, dos testes realizados na avaliação da Audint, percebeu-se que o controle existe, foi 
aplicado/executado a contento e foi suficientemente efetivo para minimizar o risco da atividade, 
demonstrando mais uma vez as boas práticas adotadas pela gestão no tocante aos controles do 
acervo bibliográfico do IFS. 
 
 
INFORMAÇÃO 007: Procedimento de controle efetivo da atividade de retirada do acervo de obras 
contaminadas. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Conservação; 
- Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de 2017 a 2019 em todas as unidades gestoras; 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Conservação, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
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dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, foi analisada a atividade “Retirar do acervo obras contaminadas”, objetivo-chave: 
“Evitar contato de materiais contaminados com os demais” e que possui como risco “Obras 
contaminadas danificarem os demais materiais” e como controle interno existente “Em caso de 
obras contaminadas estas são retiradas do acervo para possível restauração e/ou descarte. 
Quando do recebimento por doação as obras passam por uma análise e após esta são trabalhadas 
tecnicamente, ou seja, catalogadas, indexadas e classificadas e inseridas no acervo. Ainda se 
tratando das doações, caso se verifique material que possa contaminar o acervo, as obras serão 
descartadas” referente ao processo “Conservação” que tem como objetivo: “Preservar e conservar 
o material bibliográfico disponibilizado visando aumentar a sua vida útil”. 
 
Para testar este controle foi necessário a realização de entrevistas com alguns servidores das bibli-
otecas, bem como visitas in loco em algumas delas. Assim, percebeu-se que os terceirizados con-
tratados pela limpeza e conservação dos setores administrativos executam a limpeza dos ambien-
tes internos da biblioteca, com a consequente retirada dos acervos das prateleiras para realização 
da Limpeza superficial. Nesse sentido, informaram que quando são identificadas no acervo obras 
contaminadas são retiradas imediatamente do acervo visando sua restauração ou o descarte. Das 
visitas in loco (Campus Aracaju, Núcleo de Pós-Graduação e Itabaiana), conforme registro fotográ-
fico, não foi identificado nenhum material nestas condições.  
 
Por fim, dos testes realizados na avaliação da Audint, percebeu-se que o controle existe, foi 
aplicado/executado a contento e foi suficientemente efetivo para minimizar o risco da atividade, 
demonstrando as boas práticas adotadas pela gestão no tocante aos controles do acervo 
bibliográfico do IFS. 
 
 
DEFICIÊNCIA 008: Ausência/Intempestividade de cadastramento do inventário no sistema 
Pergamum referente ao acervo bibliográfico do IFS. 
 
a) Evidências: 
- Reunião com a Coordenadoria de Recursos Informacionais - CRI da DGB; 
- Inventários do Sistema Pergamum; 
- Guia de Inventário do Sistema Pergamum; 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Inventário; 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o do 
Inventário, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
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Desta forma, foi analisada a atividade “Solicitar cadastro do respectivo inventário no Sistema 
Pergamum”, objetivo-chave: “Cadastrar inventário no Sistema Pergamum” e que possui como risco 
“Não solicitar o cadastramento/Solicitar intempestivamente” e como controle interno existente 
“Encaminhar solicitação com a antecedência determinada no Guia de Inventário” referente ao 
processo “Inventário” que tem como objetivo: “Verificar o acervo com a finalidade de confrontar 
os itens registrados e os existentes, permitindo identificar possíveis extravios. Além de verificar 
as condições físicas dos exemplares; avaliar o nível de segurança do acervo, considerando o 
sistema utilizado; ordenar materiais nas estantes; identificar a presença de insetos no acervo, 
como cupins e outras pragas; identificar problemas quanto a limpeza no acervo”. 
 
Para testar este controle foi verificada a existência de Inventário das bibliotecas nos últimos 
exercícios 2019 e 2018. Neste período somente foram encontrados dois inventários (nº 28 e nº 29), 
sendo que se referem a mesma Biblioteca de Pós-Graduação, com o primeiro iniciado no dia 
21/01/2019 e o segundo no dia 08/04/2019. Restando, portanto, os inventários de 2018 e 2019 das 
demais bibliotecas do IFS. Demonstrando assim, que o controle não foi executado no período.  
 
Com relação a tempestividade do cadastramento do inventário no sistema Pergamum verificou-se 
que nas duas únicas situações, foram cadastrados fora do prazo, ou seja, após a sua efetiva 
realização. Como evidência o inventário nº 28 foi cadastrado em 21/01/2019 e sua realização se deu 
10/12/2018 e o inventário nº 29 foi cadastrado em 08/04/2019 e sua realização se deu em 
10/01/2019 e 16/01/2019. Demonstrando assim, que o controle não foi executado. 
 
No tocante a realização do inventário seguindo os procedimentos do guia do inventário do IFS, em 
reunião com o responsável pela Coordenadoria de Recursos Informacionais - CRI da DGB, no dia 
09/12/2019, com a presença dos auditores, foi informado que o Guia de Inventário do IFS está em 
fase de elaboração, que não existe ainda uma formalização da solicitação de cadastramento do 
inventário no sistema Pergamum e que para a execução da atividade é utilizado o Guia de Inventário 
do Sistema Pergamum o qual foi disponibilizado à Audint no mesmo momento. 
 
c) Causas:  
Mudanças procedimentais quanto ao setor responsável pela realização do inventário e o sistema 
utilizado que ocasionaram a ausência do controle instituído.   
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“Nos anos de 2018 e 2019 foram realizados inventários através de relatórios gerados pela PROAD, 
no lugar do inventário bibliográfico eletrônico realizado através do Pergamum, o que ocasionou que 
houvesse apenas dois inventários no sistema para esse período. Quanto ao fato da tempestividade 
em si, justamente para atender essa questão e não permitir que os inventários sejam cadastrados 
intempestivamente, editou-se o Guia de Inventário Bibliográfico do IFS. Neste guia, por sua vez, 
consta não apenas a metodologia desenvolvida para que os inventários sejam devidamente 
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cadastrados no tempo adequado, mas também controles internos, com o propósito de assegurar o 
cumprimento de tal prazo.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação da unidade corrobora o achado uma vez que reconhece que as mudanças 
procedimentais do setor responsável pelo inventário e o sistema utilizado impactaram diretamente 
no controle interno administrativo instituído pelo setor, acarretando a ausência de aplicação do 
controle nos anos testados pela Audint. 
 
Nesse sentido, diante da informação que nos anos anteriores e subsequentes aos testados pela 
auditoria a gestão utiliza o Guia de Inventário Bibliográfico do IFS, bem como realiza os inventários 
dentro do sistema Pergamum, a Audint realizará em monitoramentos posteriores os testes de 
controle para verificar à sua efetiva utilização, nos mesmos moldes descritos nesta deficiência. 
 
Ocorre que, nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades elencadas pelos 
gestores como de maior risco dentro do processo Inventário, atividade esta informada pela própria 
gestão, conforme Apêndice I, Quadro 15, Ordem 2 deste Relatório.  
 
Cumpre ressaltar, que a Audint, em monitoramentos posteriores, analisará o cumprimento efetivo 
do teste de controle informado pela gestão, qual seja, o encaminhamento da solicitação com a 
antecedência determinada no Guia de Inventário Bibliográfico do IFS para o cadastro do respectivo 
inventário no Sistema Pergamum, dentro do prazo estipulado. 
 
Desta forma, a manifestação do gestor foi satisfatória em parte, porém não afastou a deficiência, 
sendo mantida em todos os seus termos. 
 
f) Riscos e Efeitos: 
A ausência ou intempestividade de cadastramento do inventário no sistema Pergamum pode im-
possibilitar a correta verificação do acervo com a finalidade de confrontar os itens registrados e os 
existentes, permitindo identificar possíveis extravios. 
 
Recomendação 001:  
Adotar procedimento de controle de cadastramento do inventário no sistema Pergamum, referente 
ao acervo bibliográfico do IFS, atentando para sua tempestividade. 
 
 
DEFICIÊNCIA 009: Equívoco/Ausência de cadastramento do inventário, bem como sua correta 
realização no sistema Pergamum, referente ao acervo bibliográfico do IFS 
 
a) Evidências: 
- Reunião com a Coordenadoria de Recursos Informacionais - CRI da DGB; 
- Inventários do Sistema Pergamum; 
- Guia de Inventário do Sistema Pergamum; 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Inventário; 
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b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o do 
Inventário, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, foi analisada a atividade “Cadastrar inventário no Sistema Pergamum” que possui 
como risco “Iniciar o inventário sem que ele esteja cadastrado no Pergamum”, objetivo-chave: 
“Permitir que seja iniciado o processo de leitura” e como controle interno existente “Verificar se o 
inventário foi cadastrado com parâmetros corretos, como preceitua o Guia de Inventário” 
referente ao processo “Inventário” que tem como objetivo: “Verificar o acervo com a finalidade de 
confrontar os itens registrados e os existentes, permitindo identificar possíveis extravios. Além 
de verificar as condições físicas dos exemplares; avaliar o nível de segurança do acervo, 
considerando o sistema utilizado; ordenar materiais nas estantes; identificar a presença de 
insetos no acervo, como cupins e outras pragas; identificar problemas quanto a limpeza no 
acervo”. 
 
Para testar este controle foi verificada a existência de Inventário das bibliotecas nos últimos 
exercícios 2019 e 2018. Neste período somente foram encontrados dois inventários (nº 28 e nº 29), 
sendo o primeiro da Biblioteca de Pós-Graduação e o segundo da Biblioteca do Campus Aracaju, 
iniciados no dia 21/01/2019 e 08/04/2019, respectivamente. Restando, portanto, os inventários de 
2018 e 2019 das demais bibliotecas do IFS. Evidenciando assim, que se os demais inventários foram 
realizados, não foram cadastrados no sistema Pergamum. Demonstrando assim, que o controle não 
foi executado no período.  
 
Com relação a tempestividade do cadastramento do inventário no sistema Pergamum verificou-se 
que nas duas únicas situações, foram cadastrados fora do prazo, ou seja, após a sua efetiva 
realização. Como evidência o inventário nº 28 foi cadastrado em 21/01/2019 e sua realização se deu 
10/12/2018 e o inventário nº 29 foi cadastrado em 08/04/2019 e sua realização se deu em 
10/01/2019 e 16/01/2019. Demonstrando assim, que o controle não foi executado ou não foi o 
melhor controle para esta atividade. 
 
Com relação a periodicidade do inventário, em que pese não existir prazo no Guia de Inventário do 
sistema Pergamum, o Guia de Inventário do IFS que se encontra em fase de elaboração registrará 
uma periodicidade anual. 
 
No tocante a realização do inventário seguindo os procedimentos do guia do inventário do IFS, em 
reunião com o responsável pela Coordenadoria de Recursos Informacionais - CRI da DGB, no dia 
09/12/2019, com a presença do auditores, foi informado que o Guia de Inventário do IFS está em 
fase de elaboração, que não existe ainda uma formalização da solicitação de cadastramento do 
inventário no sistema Pergamum e que para a execução da atividade é utilizado o Guia de Inventário 
do Sistema Pergamum o qual foi disponibilizado à Audint no mesmo momento. Desta forma, em 
análise dos parâmetros percebeu-se que o inventário nº 29 foi cadastrado incorretamente para a 
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Biblioteca de Pós-Graduação quando na verdade se tratava da Biblioteca do Campus Aracaju, bem 
como nos dois inventários não foram cadastradas as datas finais. Demonstrando assim, que o 
controle não foi executado. 
 
c) Causas:  
Mudanças procedimentais quanto ao setor responsável pela realização do inventário e o sistema 
utilizado que ocasionaram a ausência do controle instituído.   
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“Conforme esclarecido no item anterior, nos anos de 2018 e 2019 foram utilizados os inventários 
da PROAD, no lugar do inventário bibliográfico eletrônico realizado através do Pergamum, o que 
ocasionou que houvesse apenas dois inventários no sistema para esse período. Entretanto se 
fizermos um recorte maior do período, é possível observar que foram realizados dezenas de 
inventários nos anos anteriores. Além disso, o Guia de Inventário Bibliográfico do IFS prevê a 
realização de inventários anuais de forma eletrônica, através do Sistema Pergamum, para cada uma 
das bibliotecas do Instituto.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação da unidade corrobora o achado uma vez que reconhece que as mudanças 
procedimentais do setor responsável pelo inventário e o sistema utilizado impactaram diretamente 
no controle interno administrativo instituído pelo setor, acarretando a ausência de aplicação do 
controle nos anos testados pela Audint. 
 
Nesse sentido, diante da informação que nos anos anteriores e subsequentes aos testados pela 
auditoria a gestão utiliza o Guia de Inventário Bibliográfico do IFS, bem como realiza os inventários 
dentro do sistema Pergamum, a Audint realizará em monitoramentos posteriores os testes de 
controle para verificar à sua efetiva utilização, nos mesmos moldes descritos nesta deficiência. 
 
Ocorre que, nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades elencadas pelos 
gestores como de maior risco dentro do processo Inventário, atividade esta informada pela própria 
gestão, conforme Apêndice I, Quadro 15, Ordem 3 deste Relatório.  
 
Cumpre registrar, que nesta deficiência a Audint verificará, nos monitoramentos futuros, se o 
inventário foi cadastrado com parâmetros corretos, conforme preceitua o Guia de Inventário 
Bibliográfico do IFS, visando evitar que ele seja iniciado sem que esteja cadastrado no sistema 
Pergamum. 
 
Desta forma, a manifestação do gestor foi satisfatória em parte, porém não afastou a deficiência, 
sendo mantida em todos os seus termos. 
 
f) Riscos e Efeitos: 
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A ausência do Guia de inventário do IFS pode culminar na ausência do cadastramento do inventário 
no sistema Pergamum impossibilitando a correta verificação do cumprimento dos parâmetros exi-
gidos no respectivo Guia. 
 
Recomendação 001:  
Formalizar, aprovar e publicar o Guia de inventário do IFS, registrando ao menos anualmente a 
necessidade de realização do inventário do acervo bibliográfico.  
 
Recomendação 002:  
Realizar o cadastramento do inventário com os parâmetros corretos, conforme preceitua o Guia de 
Inventário Bibliográfico do IFS.  
 
 
INFORMAÇÃO 010: Procedimento de controle devidamente executado da atividade de geração de 
relatórios no sistema Pergamum. 
 
a) Evidências: 
- Reunião com a Coordenadoria de Recursos Informacionais - CRI da DGB; 
- Resposta ao Chamado nº 34133 no GLPI - Gestão dos chamados de Informática; 
- Resposta à SA – Solicitação de Auditoria nº 083/2019/AUDINT; 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Inventário; 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Inventário, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, foi analisada a atividade “Gerar relatórios” que possui como risco “Instabilidade no 
sistema”, objetivo-chave: “Analisar situação do acervo” e como controle interno existente “O CRI,  
atento ao feedback dos operadores do Sistema Pergamum, informa através de e-mail ao Gestor 
do Inventário sobre o  possíveis instabilidades no sistema e busca solucionar as instabilidades em 
questão” referente ao processo “Inventário” que tem como objetivo: “Verificar o acervo com a 
finalidade de confrontar os itens registrados e os existentes, permitindo identificar possíveis 
extravios. Além de verificar as condições físicas dos exemplares; avaliar o nível de segurança do 
acervo, considerando o sistema utilizado; ordenar materiais nas estantes; identificar a presença 
de insetos no acervo, como cupins e outras pragas; identificar problemas quanto a limpeza no 
acervo”. 
 
Para verificar a aplicação deste controle foi necessário solicitar a DTI via GLPI, chamado nº 34133, 
"conforme contato telefônico, favor encaminhar planilha contendo todos os chamados abertos 
relacionados com o sistema Pergamum contendo pelo menos as seguintes informações: 
CATEGORIA, TÍTULO, DESCRIÇÃO E ACOMPANHANTE (responsável pela abertura do chamado)". 
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Complementarmente foi enviada a SA nº 083/2019 "Prezado D., Segue Solicitação de Auditoria nº 
083/2019 em anexo, pedindo a: Comprovação da comunicação do envio do e-mail do CRI ao Gestor 
do Inventário informando sobre as possíveis instabilidades no sistema Pergamum. Quaisquer 
dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários, não hesite em nos contatar."  
 
Quanto ao e-mail de envio, percebeu-se que no dia 26/03/2019, antes da auditoria, foi enviado e-
mail aos usuários do Pergamum, informando das instabilidades do sistema devido a atualizações "A 
fim de melhorar o acesso ao sistema Pergamum e realizá-lo de forma mais segura e eficaz, 
efetuaremos nesta segunda-feira, 01 de abril de 2019, algumas atualizações. Durante o seu 
procedimento o sistema deve ficar indisponível, mas ainda que seja possível acessá-lo, ele não deve 
ser utilizado até que a atualização seja concluída. Assim que forem reestabelecidas todas as suas 
diretrizes, enviaremos um feedback". Demonstrando assim, uma atuação do gestor na 
implementação do controle. 
 
Com relação a abertura dos chamados no sistema Pergamum, dos 107 chamados abertos, 36 foram 
abertos pelo servidor da CRI e 04 reportam a instabilidades do sistema. Bem como diversos outros 
chamados relatam problemas de acesso ao sistema. Fatos que demonstram que o controle interno 
foi executado. 
 
Todavia, como neste período somente foram encontrados dois inventários (nº 28 e nº 29), sendo o 
primeiro da Biblioteca de Pós-Graduação e o segundo da Biblioteca do Campus Aracaju, iniciados 
no dia 21/01/2019 e 08/04/2019, respectivamente, o teste da efetividade do controle restou 
prejudicado, porém concluímos que o controle interno da atividade de geração de relatórios foi 
executado. 
 
 
DEFICIÊNCIA 011: Divergências entre as especificações dos materiais e das quantidades solicitadas 
em relação às recebidas. 
 
a) Evidências: 
- Nota Fiscal 12102-1; 
- Nota Fiscal 11840-1; 
- Ordem de Fornecimento nº 001-06022019; 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- Rel-Conferência de materiais-Exemplar (118) - Todos exemplares; 
- Item 6 – SIPAC; 
- Item 6 - Sistema Pergamum; 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Registro Patrimonial; 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o do 
Registro Patrimonial, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-
se aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
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dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, foi analisada a atividade “Conferir e receber o material” que possui como risco 
“Receber quantidades incorretas”, objetivo-chave: “Realizar o preparo técnico do material; 
Realizar o processo de catalogação” e como controle interno existente “Confrontar o material 
recebido e os Termos emitidos pela COALP / COPAT, bem como seu estado físico” referente ao 
processo “Registro Patrimonial” que tem como objetivo: “Manter controles físico e contábil do 
acervo bibliográfico das bibliotecas do IFS”. 
 
Para testar este controle foram analisados por amostragem 10 (dez) bibliografias diferentes do 
curso de Ciência da Computação, PPC - Resolução nº 037/2018/CS/IFS, do Campus Itabaiana 
adquiridos e encaminhados às COBIB e COALP, conforme Ordem de Fornecimento nº 001-
06022019, Notas Fiscais 12102-1 e 11840-1.  
 
Analisando o Sistema Pergamum (Relatórios/Relatórios/Conferência de materiais/Exemplar(118), 
verificou-se que as quantidades foram cadastradas da seguinte forma: 
 
Quadro 1 – Análise de exemplares solicitados e efetivamente recebidos pelo IFS 

Item Bibliografia/Volume 
Exemplares 
solicitados 

Exemplares 
recebidos 

Observação 

1 
CORMEN, Thomas H. Desmitificando 
Algoritmos. Rio de janeiro: Elsevier, 

10 10 
Material e quantidade corretas; 

2 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e 
métodos administrando organização por 
meio de processos de negócios. São Paulo: 
Atlas,  

10 10 

Material e quantidade corretas; 

3 

GERSTING, Judith. Fundamentos 
matemáticos para a ciência da computação 
um tratamento moderno de matemática 
discreta. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 

10 10 

Material e quantidade corretas; 

4 
MORAES, Raquel de Almeida. Informática na 
educação. Rio de Janeiro: DP, 

10 - 
Encontrava-se esgotado, por 
isso não foi adquirido; 

5 

REZENDE, Denis. A. Planejamento de 
sistemas de informação e informática: guia 
prático para planejar a tecnologia da 
informação integrada ao planejamento 
estratégico das organizações. Atlas,  

10 10 

Material e quantidade corretas. 

6 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na 
educação novas ferramentas pedagógicas 
para o professor na atualidade. São Paulo: 
Érica,   

10 - 

Em que pese constar como 
entregue na Ordem de 
fornecimento, foi registrado 
para a Biblioteca de Itabaiana 
com o nome do título 
divergente da ordem de 
fornecimento e do PPC, (TAJRA, 
Sanmya Feitosa. Informática 
na educação: o uso de 
tecnologias digitais na 
aplicação das metodologias 
ativas. 10. ed. São Paulo: Érica, 
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2019. 232 p. ISBN 
9788536530222) porém a 
quantidade está correta (10); 

7 

THOMAS, George B. Cálculo. São Paulo: 
Cengage Learning, 

10 10 

Em que pese ter sido entregue 
(Nota Fiscal 12102-1) 
cadastrado no sistema de 
patrimônio (SIPAC-Módulo 
Patrimônio Móvel), bem como 
consta no plano de ensino do 
PPC cadastrado no Pergamum 
como bibliografia inexistente, 
encontramos no acervo da 
biblioteca com a Editora 
Pearson, (THOMAS, George B.; 
HASS, Joel; WEIR, Maurice D. 
Cálculo. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2012. v. 1 ISBN 
9788581430867. 517.2/.3 
T454c 12.ed., 2012) na 
quantidade certa (10); 

8 
AXLER, Sheldon. Pré-cálculo uma preparação 
para o cálculo. Livros Técnicos e científicos,  

3 3 
Material e quantidade corretas; 

9 
BATISTA, Emerson O. Sistemas de Informação 
o uso consciente da tecnologia para o 
gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 

3 3 
Material e quantidade corretas; 

10 

FISHER, Ken. Fundamentos da matemática 
discreta. São Paulo: Livros Técnicos e 
Científicos, 

3 0 

Em que pese constar na Ordem 
de fornecimento como 
entregue, não foi encontrado 
na Nota Fiscal 11840-1 nem no 
sistema Pergamum (uma vez 
que consta como título 
inexistente). Porém, em 
consulta ao acervo e referida 
Nota Fiscal percebemos que 
foram entregues 6 unidades de 
um similar (HUNTER, David J. 
Fundamentos da matemática 
discreta. Rio de Janeiro: LTC, 
2011. 235 p.), divergindo da 
quantidade solicitada via 
Ordem de Fornecimento nº 
001-06022019 (3 exemplares).  

Fonte: Elaborado pela Audint. 

 
Por fim, dos testes realizados na avaliação da Audint, percebeu-se que o controle foi executado a 
contento, porém não foi suficientemente efetivo para minimizar o risco da atividade.  
 
c) Causas:  
Falhas nos controles internos do setor examinado, não sendo suficientes para prevenir e detectar 
deficiências na execução da atividade de recebimento e conferência de material bibliográfico. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
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Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“Abaixo reproduzimos a DEFICIÊNCIA 011, constante à folha 30 do Relatório Preliminar de Auditoria 
nº 005/2019, e nossa manifestação encontra-se como resposta no item d) deste arquivo. 
 
Prezados, primeiramente, gostaríamos de destacar que não é o documento denominado Ordem de 
Fornecimento que atesta se um item foi entregue ou não. A Ordem de Fornecimento refere-se à 
solicitação do material, já o que atesta se o material foi entregue ou não é o que consta na nota 
fiscal. 

Segundamente, é importante informar-lhes que entre o período de emissão da Ordem de 
Fornecimento e o do envio do material muitas situações podem ocorrer, entre elas: 1. envio do 
material solicitado em sua totalidade (ideal); 2. envio do material de forma parcelada (isto é, envio 
em duas ou mais vezes até atingir o total solicitado em uma mesma ordem de fornecimento); 3. 
material pode esgotar e ficar indisponível para envio (logo, nada será enviado e muito menos será 
pago); 4. quantidade disponível pela editora ser insuficiente e o material ser enviado em quantidade 
menor do que a solicitada (isso quer dizer que será paga apenas a quantidade efetivamente 
entregue e não a quantidade solicitada na Ordem de Fornecimento). Dito isso, buscamos realizar a 
aquisição em sua plenitude, porém fatores como estes citados e o fato de muitas comissões de 
elaboração de PPC não colocar informações corretas na bibliografia, como também optar por 
materiais defasados que não estão sendo mais colocados à venda no mercado editorial afeta muito 
mais o que foi dito na letra f) Riscos e efeitos desta Deficiência 11. 

Sobre o item 7, não é raro que a comissão de elaboração de PPC coloque algumas informações 
incorretas como constatado adiante no item 10, como também não é incomum livros mudarem de 
editora para continuar sendo vendidos no mercado editorial. Uma dessas duas situações foi o caso 
desse item que no momento de elaboração do PPC poderia pertencer à Cengage e no momento de 
aquisição era fornecido pela Pearson, mas tanto título e autor quanto conteúdo são os mesmos, o 
que atinge sua finalidade em sala de aula. A Distribuidora fornecedora descobre essa mudança de 
editora durante a pesquisa de cotação e nos informa, uma vez que a Distribuidora busca fornecer 
sempre a edição mais recente do material solicitado e nós realizamos a compra com essa nova 
informação. 

Sobre o item 10, a autoria estava incorreta e a Distribuidora verificou isso, o autor é o HUNTER, 
David J., note-se que na Ordem de Fornecimento nº 001-06022019 também foram solicitados 3 
exemplares do mesmo livro só que dessa vez com o nome do autor correto. Por isso, nos foi enviado 
6 títulos de autoria do HUNTER, David J. 

Por fim, sobre o item 6 - TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas 
pedagógicas para o professor na atualidade. São Paulo: Érica., revimos e constatamos que o livro 
enviado apesar de ter sido conferido em 3 momentos diferentes pela CDC e apesar de o título e a 
autora serem iguais ao solicitado, é fato que o subtítulo é outro, o que não deveria acontecer. 
Destacamos que ainda assim, o material foi corretamente catalogado pela COBIB. Segue abaixo 
quadro explicativo: 
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Título solicitado na Ordem de Fornecimento 

 

Título enviado pela Distribuidora, conferido 
pela CDC, o autor e título corretos, mas que foi 
aceito por não ter sido detectada inconsistência 
no subtítulo 

  

A saber as etapas de conferência que já existem são: 
I. Na CDC: 
1. Conferência do material solicitado com o link informado na resposta da cotação; 
2. Conferência da nota fiscal com a Ordem de Fornecimento (planilha de acompanhamento); 
3. Conferência do material físico com a nota fiscal em duas etapas; 
 
II. No campus interessado: 
4. Conferência do material físico com a nota fiscal pela Coordenadoria de Almoxarifado (a mesma 
também tem acesso à Ordem de fornecimento); 
5. Conferência do material físico com a nota fiscal pela Coordenadoria de Patrimônio (a mesma 
também tem acesso à Ordem de fornecimento); 
6. Conferência do material físico pela Coordenadoria de Biblioteca do campus interessado com a 
nota fiscal ou termo de transferência de materiais emitido COALP/COPAT do campus; 
 
Porém, se ainda assim não foram suficientes para impedir que o erro do item 6 ocorresse, 
acrescentaremos uma nova etapa de conferência do material que será: 
 
7. Confronto do material físico enviado pela Distribuidora com a Ordem de Fornecimento emitida. 
 
Agradecemos à Audint pela expertise demonstrada nesta etapa.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Preliminarmente, ressalta-se que a manifestação da unidade corroborou em parte a deficiência 
constatada pela auditoria e trouxe algumas observações pertinentes na outra parte, as quais serão 
tratadas aqui de forma individualizada, porém no tocante a verificação, por parte da Audint, da 
efetivação do controle interno existente de confrontar o material recebido e os Termos emitidos 
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pela COALP / COPAT, bem como seu estado físico, foi considerado tanto a Ordem de Fornecimento 
quanto as notas fiscais.  
 
Nesse sentido, dos testes realizados pela Audint nas 10 (dez) referências bibliográficas a serem 
adquiridas, 3 (três) apresentaram inconsistências, quais sejam, itens 6, 7 e 10, para os quais a gestão 
apresentou justificativa e a Audint fará a análise pormenorizada a partir deste momento. 
 
Ademais, ressalta-se que nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades elencadas 
pelos gestores como de maior risco dentro do processo Registro Patrimonial, atividade esta 
informada pela própria gestão, conforme Apêndice I, Quadro 16, Ordem 2, deste Relatório.  
 
Em relação ao item 6, no qual a Audint verificou que em que pese constar como entregue na ordem 
de fornecimento nº 001-06022019, bem como na Nota Fiscal 11840-1, foi registrado para a 
Biblioteca de Itabaiana com o nome do título divergente da ordem de fornecimento e do PPC, 
(TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: o uso de tecnologias digitais na aplicação das 
metodologias ativas. 10. ed. São Paulo: Érica, 2019. 232 p. ISBN 9788536530222), porém a 
quantidade está correta (10). 
 
Para este item a gestão confirmou a falha apontada pela Audint, no controle existente, e, ato 
contínuo, incluiu uma nova etapa de controle, visando mitigar os riscos envolvidos no processo, 
evitando o recebimento de referência bibliográfica divergente da solicitada, para tanto, irão fazer 
também, o confronto do material físico enviado pela Distribuidora com a Ordem de Fornecimento 
emitida. 
Fato este, que a auditoria entende como relevante ao processo, até porque, muitas das vezes, a 
Nota Fiscal registra a descrição do item de forma muita sucinta, resumida, e uma análise isolada 
neste documento poderá reincidir na falha aqui apontada pela Audint.   
 
Todavia, com relação ao item 7, a manifestação da unidade afastou a deficiência para este item, 
uma vez que, como informado pela gestão, a mudança de editora não traz repercussão de mérito 
no conteúdo da obra a ser adquirida, inclusive atende a finalidade em sala de aula, desde que seja 
adquirido na nova editora, pela edição mais recente. 
 
Por fim, quanto ao item 10, no qual a Audint verificou que embora constasse na Ordem de 
fornecimento como entregue, não foi encontrado na Nota Fiscal 11840-1 nem no sistema 
Pergamum (uma vez que consta como título inexistente). Porém, em consulta ao acervo e referida 
Nota Fiscal percebemos que foram entregues 6 unidades de um similar (HUNTER, David J. 
Fundamentos da matemática discreta. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 235 p.), divergindo da quantidade 
solicitada via Ordem de Fornecimento nº 001-06022019 (3 exemplares).    
 
Para este item a gestão informou que houve uma falha na autoria da referência bibliográfica (o 
correto seria HUNTER, David J. ao invés de FISHER, Ken.), fato que foi percebido pela Distribuidora, 
e, como a gestão aceitou a justificativa, aceitou a entrega dos livros. E com relação a quantidade, 
havia também uma solicitação de 3 exemplares na ordem de fornecimento do livro do autor 
HUNTER, David J., por isso foram adquiridos mais 3 deste mesmo autor em substituição ao autor 
errado, perfazendo os 6 exemplares.  
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Nesse sentido, sem adentrar no mérito da correção por parte da Distribuidora da obra do outro 
autor, a Audint orienta que estas tratativas sejam formalizadas e encaminhadas aos setores 
competentes para que seja analisada a veracidade da informação, e caso positivo, feita as correções 
necessárias nos Projetos pedagógicos do Cursos – PPC respectivos. 
 
Desta forma, embora a manifestação da unidade tenha sido satisfatória em parte, não afastou a 
deficiência apontada pela Audint na aplicação do controle interno administrativo existente, 
mormente pela ocorrência da falha apresentada no item 6, porém, como já foi apresentada pela 
gestão um aperfeiçoamento do respectivo controle, a Audint realizará em monitoramentos 
posteriores os testes de controle para verificar à sua efetiva utilização, nos mesmos moldes 
descritos nesta deficiência, com o intuito de testar a existência, adequação e efetividade do controle 
interno administrativo. 
 
f) Riscos e Efeitos: 
Receber quantidades a menor ou material diferente da ordem de fornecimento pode gerar prejuízo 
ao erário, ou mesmo, prejudicar a nota do IFS na avaliação do MEC na estrutura da Biblioteca pela 
ausência de bibliografia básica e complementar registrada nos Projetos pedagógicos do Cursos – 
PPC.   
 
Recomendação 001:  
Aplicar o controle interno aperfeiçoado, com a sua nova etapa, para auxiliar na atividade de 
recebimento e conferência do material de forma que seja efetivo no combate ao risco da atividade.   
 
 
INFORMAÇÃO 012: Procedimento de controle efetivo para auxiliar na atividade de catalogar o 
material criando o acervo bibliográfico do IFS.  
 
a) Evidências: 
- Nota Fiscal 12102-1; 
- Nota Fiscal 11840-1; 
- Ordem de Fornecimento nº 001-06022019; 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- Rel-Conferência de materiais-Exemplar (118) - Todos exemplares; 
- Manual de Processamento Técnico - MTP; 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Registro Patrimonial; 
- Registro no Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas; 
- Registro do Patrimônio – SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos; 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o do 
Registro Patrimonial, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-
se aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
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dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, foi analisada a atividade “Catalogar o material: Criar acervo” que possui como risco 
“Inserir dados incorretamente”, objetivo-chave: “Ter registradas no Sistema Pergamum as 
informações bibliográficas” e como controle interno existente “Seguir orientações contidas no 
Manual de Processamento Técnico - MPT da DGB: Consiste na representação descritiva do item 
informacional a ser incorporado ao acervo, visando, assim, a criação de um catálogo. A 
catalogação dos documentos será realizada com o auxílio de instrumentos de trabalho 
biblioteconômicos como o Código de Catalogação Anglo Americano 2 (AACR2), as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Classificação Decimal Universal (CDU), a 
Tabela Cutter, e outros. Os elementos essenciais de um item a ser catalogado são retirados da 
folha de rosto (livro e folheto), capa, sumário, lombada, etiqueta (mídia), etc. Se necessário, 
podem ser usadas fontes externas como internet, redes de bibliotecas cooperativas, catálogos, 
etc., desde que sejam confiáveis” referente ao processo “Registro Patrimonial” que tem como 
objetivo: “Manter controles físico e contábil do acervo bibliográfico das bibliotecas do IFS”. 
 
Para testar este controle foi necessário analisar por amostragem 10 (dez) bibliografias diferentes do 
curso de Ciência da Computação, PPC - Resolução nº 037/2018/CS/IFS, do Campus Itabaiana 
adquiridos e encaminhados às COBIB e COALP, conforme Ordem de Fornecimento nº 001-
06022019, Notas Fiscais 12102-1 e 11840-1.  
 
Destas, verificou-se, o cadastro dos dados bibliográficos no acervo, conforme Manual de 
Processamento Técnico – MPT, conforme quadro a seguir: 
 
Quadro 2 – Análise do registro patrimonial dos exemplares recebidos pelo IFS 

Item Bibliografia/Volume Observação 

1 
CORMEN, Thomas H. Desmitificando 
Algoritmos. Rio de janeiro: Elsevier, 

Cadastro de acordo com o MPT; 

2 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e 
métodos administrando organização por 
meio de processos de negócios. São Paulo: 
Atlas,  

Cadastro de acordo com o MPT; 

3 

GERSTING, Judith. Fundamentos 
matemáticos para a ciência da computação 
um tratamento moderno de matemática 
discreta. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Cadastro de acordo com o MPT; 

4 
MORAES, Raquel de Almeida. Informática na 
educação. Rio de Janeiro: DP, 

Encontrava-se esgotado, por isso não foi adquirido; 

5 

REZENDE, Denis. A. Planejamento de 
sistemas de informação e informática: guia 
prático para planejar a tecnologia da 
informação integrada ao planejamento 
estratégico das organizações. Atlas,  

Cadastro de acordo com o MPT; 

6 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na 
educação novas ferramentas pedagógicas 
para o professor na atualidade. São Paulo: 
Érica,   

Nome do livro diverge do PPC e da Ordem de fornecimento, 
porém estão cadastrados conforme a nota fiscal 11840-1. 
Sendo assim, como o cadastro se deu pela bibliografia 
realmente disponível e foi realizada conforme MTP, a 
divergência aqui citada não impactou neste controle.  
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7 

THOMAS, George B. Cálculo. São Paulo: 
Cengage Learning, 

Em que pese divergir a editora e o ano no PPC e Nota fiscal 
com a Ordem de serviço o referido livro foi cadastrado no 
sistema Pergamum corretamente. Porém, o ano no PPC era 
2013 e foi fornecido o de 2012. Sendo assim, este último 
problema não impactou neste controle. 

8 
AXLER, Sheldon. Pré-cálculo uma preparação 
para o cálculo. Livros Técnicos e científicos,  

Cadastro de acordo com o MPT 

9 
BATISTA, Emerson O. Sistemas de Informação 
o uso consciente da tecnologia para o 
gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 

Cadastro de acordo com o MPT 

10 
FISHER, Ken. Fundamentos da matemática 
discreta. São Paulo: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Bibliografia não encontrada, não foi considerada para este 
teste. 

Fonte: Elaborado pela Audint. 

 
Por fim, dos testes realizados na avaliação da Audint, percebeu-se que o controle existe, foi 
aplicado/executado a contento e foi suficientemente efetivo para minimizar o risco da atividade, 
demonstrando mais uma vez as boas práticas adotadas pela gestão no tocante aos controles do 
acervo bibliográfico do IFS. 
 
 
INFORMAÇÃO 013: Procedimento de controle efetivo para auxiliar na atividade de catalogar o 
material gerando número de exemplar e inserindo o tombamento no Sistema Pergamum referente 
ao acervo bibliográfico do IFS.  
 
a) Evidências: 
- Nota Fiscal 12102-1; 
- Nota Fiscal 11840-1; 
- Ordem de Fornecimento nº 001-06022019; 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- Rel-Conferência de materiais-Exemplar (118) - Todos exemplares; 
- Manual de Processamento Técnico - MTP; 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Registro Patrimonial; 
- Registro do Patrimônio – SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos; 
- Registro no Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas;  
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o do 
Registro Patrimonial, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-
se aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, foi analisada a atividade “Catalogar o material: Gerar número de exemplar e inserir 
tombamento no Sistema Pergamum” que possui como risco “Gerar registros diferentes para o 
mesmo exemplar”, objetivo-chave: “Identificar o exemplar. Ter registrados no Sistema Pergamum 
os tombamentos do material” e como controle interno existente “Confrontar o material 
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catalogado e os Termos emitidos pela COALP/COPAT, bem como seu estado físico” referente ao 
processo “Registro Patrimonial” que tem como objetivo: “Manter controles físico e contábil do 
acervo bibliográfico das bibliotecas do IFS”. 
 
Para testar este controle foi necessário analisar por amostragem 10 (dez) bibliografias diferentes 
(Totalizando 79 itens) do curso de Ciência da Computação, PPC - Resolução nº 037/2018/CS/IFS, do 
Campus Itabaiana adquiridos e encaminhados às COBIB e COALP, conforme Ordem de 
Fornecimento nº 001-06022019, Notas Fiscais 12102-1 e 11840-1.  
 
Destas, verificou-se, se foram registrados no patrimônio do IFS (SIPAC-Módulo Patrimônio Móvel) e 
na Biblioteca (sistema Pergamum) com a inserção dos números nos dois sistemas, conforme quadro 
a seguir: 
 
Quadro 3 – Análise do registro patrimonial dos exemplares recebidos pelo IFS no SIPAC e Pergamum 

Item Bibliografia/Volume Observação 

1 
CORMEN, Thomas H. Desmitificando 
Algoritmos. Rio de janeiro: Elsevier, 

Todos exemplares registrados no Pergamum (99078 a 99086) 
e patrimoniados no SIPAC (050140908 a 050140917); 

2 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e 
métodos administrando organização por 
meio de processos de negócios. São Paulo: 
Atlas,  

Todos exemplares registrados no Pergamum (98285 a 98294) 
e patrimoniados no SIPAC (050140192 a 050140201); 

3 

GERSTING, Judith. Fundamentos 
matemáticos para a ciência da computação 
um tratamento moderno de matemática 
discreta. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Todos exemplares registrados no Pergamum (98319 a 98328) 
e patrimoniados no SIPAC (050140077 a 050140086); 

4 
MORAES, Raquel de Almeida. Informática na 
educação. Rio de Janeiro: DP, 

Encontrava-se esgotado, por isso não foi adquirido; 

5 

REZENDE, Denis. A. Planejamento de 
sistemas de informação e informática: guia 
prático para planejar a tecnologia da 
informação integrada ao planejamento 
estratégico das organizações. Atlas,  

Todos exemplares registrados no Pergamum (98198 a 98207) 
e patrimoniados no SIPAC (050140153 a 050140162); 

6 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na 
educação novas ferramentas pedagógicas 
para o professor na atualidade. São Paulo: 
Érica,   

Em que pese constar como entregue na Ordem de 
fornecimento, foi registrado para a Biblioteca de Itabaiana 
com o nome do título divergente da ordem de fornecimento 
e do PPC, porém todos os exemplares foram registrados no 
Pergamum (98123 a 98132) e patrimoniados no SIPAC 
(050140088 a 050140097); 

7 
THOMAS, George B. Cálculo. São Paulo: 
Cengage Learning, 

Todos exemplares registrados no Pergamum (99048 a 99057) 
e patrimoniados no SIPAC (050140880 a 050140889); 

8 
AXLER, Sheldon. Pré-cálculo uma preparação 
para o cálculo. Livros Técnicos e científicos,  

Todos exemplares registrados no Pergamum (98214 a 98216) 
e patrimoniados no SIPAC (050140163 a 050140165); 

9 
BATISTA, Emerson O. Sistemas de Informação 
o uso consciente da tecnologia para o 
gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 

Todos exemplares registrados no Pergamum (97332 a 97334) 
e patrimoniados no SIPAC (050140183 a 050140185); 

10 
FISHER, Ken. Fundamentos da matemática 
discreta. São Paulo: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Bibliografia não encontrada, não foi considerada para este 
teste; 

Fonte: Elaborado pela Audint. 
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Por fim, dos testes realizados na avaliação da Audint, percebeu-se que o controle existe, foi 
aplicado/executado a contento e foi suficientemente efetivo para minimizar o risco da atividade, 
demonstrando mais uma vez as boas práticas adotadas pela gestão no tocante aos controles do 
acervo bibliográfico do IFS. 
 
 
INFORMAÇÃO 014: Procedimento efetivo de cadastro dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) no 
módulo Plano de Ensino do Sistema Pergamum. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Aquisição; 
- Solicitação de Auditoria 073/2019/AUDINT/IFS; 
- Instrução Normativa 002/2017/DGB/IFS 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- Manual Guia Plano de Ensino/DGB/IFS. 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Aquisição de Material Bibliográfico, e após indagação aos gestores sobre os controles internos 
adotados, realizou-se aplicação de testes de controle nas 03 (três) atividades de maior risco 
(classificadas pelos gestores) dentro deste processo para verificar a existência, adequação e 
efetividade dos controles, possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles 
internos.  
 
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Cadastrar Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) 
no módulo Plano de Ensino do Pergamum”, objetivo-chave: “Adquirir materiais bibliográficos 
impressos, nacionais e estrangeiros, constituído de livros, mapas, publicações oficiais e normas 
técnicas, bem como materiais audiovisuais” e que possui como risco “Ausência de pessoal 
responsável pelo cadastramento (atestados, licenças, férias, ou qualquer ausência) ” e como 
controle interno existente “Apesar de haver apenas uma servidora para realização do 
cadastramento das bibliografias no Pergamum, existem outros dois servidores na DGB 
capacitados para realizar essa atividade em casos urgentes, bem como podemos utilizar a mão-
de-obra dos auxiliares de biblioteca dos respectivos campi” referente ao processo “Aquisição” que 
tem como objetivo-chave da atividade testada: “Inserir as bibliografias de cada disciplina do PPC 
no Pergamum e Emitir relatórios para aquisição”. 
  
Ressalta-se que na Matriz de Riscos e Controle, a atividade supracitada foi elencada com 4 (quatro) 
riscos inerentes e dentre eles havia 3 (três) riscos classificados como maiores e com notas iguais. 
Sendo assim, o risco determinado para ser testado entre aqueles classificados como maiores e com 
notas iguais foi definido pela equipe de auditoria e foi definido como o mais relevante.  
 
Posto isto, para testar este controle fora emitida solicitação de auditoria e em resposta aos questi-
onamentos a gestora respondeu que há dois substitutos e que as capacitações são transmissões de 
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conhecimentos dentro do setor sem a emissão de certificados, bem como há auxiliares de bibliote-
cas capacitados para auxiliar os servidores. Além disso, foi enviado um Manual Guia Técnico dispo-
nibilizado pelo Sistema Pergamum, no qual consta o passo a passo do preenchimento do plano de 
ensino.   
Ante ao exposto, entre os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) enviados, fora sorteado o da 
Resolução 037/2018 - Ciência da Computação, cuja bibliografia fora toda cadastrada no Sistema 
Pergamum, evidenciado que o controle interno apresentado está a contento em sua finalidade, ou 
seja, o controle apresentado é o suficiente para mitigar o risco da atividade, demonstrando, desta 
maneira, boas práticas da gestão.    
 
 
DEFICIÊNCIA 015: Ausência de controle na substituição de títulos bibliográficos indisponíveis. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Aquisição; 
- Solicitação de Auditoria 073/2019; 082/2019 e 085/2019/AUDINT/IFS; 
- Instrução Normativa 002/2017/DGB/IFS; 
- Instrução Normativa 005/2020/DGB/IFS; 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- E-mail da Coordenadoria de Desenvolvimento de Coleções – CDC; 
- Excel de Títulos de Indisponíveis. 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Aquisição de Material Bibliográfico, e após indagação aos gestores sobre os controles internos 
adotados, realizou-se aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco 
(classificadas pelos gestores) dentro deste processo para verificar a existência, adequação e 
efetividade dos controles, possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles 
internos.  
 
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Realizar a Substituição de Títulos Indisponíveis 
no Mercado” que concentrou 03 (três riscos) de nível “Alto” e “Muito Alto”, a saber: “A CDC não 
comunicar à Cobib sobre itens indisponíveis”, “A Coordenação de Curso não realizar a substituição 
dos itens” e “Os itens indicados para substituição estarem também indisponíveis para compra”; 
Devido à atividade ter concentrado riscos de nível “Alto” e “Muito Alto” foi decidido pela equipe de 
auditoria que os três riscos seriam testados, e não apenas 01 (um) risco como previamente 
planejado.   
 
Ademais, como controle interno existente, a DGB informou para o risco “A CDC não comunicar à 
Cobib sobre itens indisponíveis” que o controle é “Procura-se enviar a lista dos indisponíveis 
através de Memorando e e-mail enviado anteriormente à emissão da Ordem de Fornecimento”.  
 
Em relação aos demais riscos supracitados (“A Coordenação de Curso não realizar a substituição dos 
itens” e “Os itens indicados para substituição estarem também indisponíveis para compra”), a 
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Direção Geral de Biblioteca - DGB informou, com relação aos controles internos existentes, que “ 
Não há atividade de controle para essa ação pela CDC, pois entendemos que tal ação é de 
responsabilidade do Campus interessado.” e “Não há atividade de controle para essa ação pela 
CDC, pois foge ao controle da CDC. Quando isso acontece recomeça-se o fluxo em informar à Cobib 
sobre a indisponibilidade do itens.”, respectivamente.  
 
O processo “Aquisição” tem como objetivo-chave “Adquirir materiais bibliográficos impressos, 
nacionais e estrangeiros, constituído de livros, mapas, publicações oficiais e normas técnicas, bem 
como materiais audiovisuais” e como objetivo-chave da atividade “Informar à Cobib e à 
Coordenadoria de Curso sobre itens que não puderam ser adquiridos e Fazer aquisição dos itens 
substitutos para adquirir a completude do PPC”. 
 
Neste sentido o art. 10º da Instrução Normativa nº 002/2017/DGB/IFS, que dispõe sobre os 
procedimentos de aquisição bibliográfica das Bibliotecas prevê o seguinte: 
 

Art. 10 – A CDC verificará se há títulos indisponíveis na cotação.  
§1º – Caso não haja títulos indisponíveis, a CDC confeccionará a ordem de fornecimento. 
§2º – Caso haja títulos indisponíveis, a CDC enviará uma relação com esses títulos à COBIB 
do Campus, que procederá conforme a seguir: 
I – A COBIB entrará em contato com a Coordenadoria de Curso em questão e solicitará a 
substituição dos títulos indisponíveis por novos títulos, orientando a Coordenadoria de 
Curso a escolher títulos disponíveis no mercado editorial. 
II – A Coordenadoria de Curso do Campus enviará à COBIB um memorando contendo os 
títulos que substituirão os indisponíveis. 
III – A COBIB do Campus enviará à CDC um memorando com os substitutos dos títulos 
indisponíveis para que se dê prosseguimento ao processo de aquisição bibliográfica. 
IV – A Coordenação de Curso do Campus encaminhará para a PROEN através de 
memorando a solicitação de alteração das referências no PPC em vigência. 

 
Assim, a atividade de substituição dos títulos indisponíveis inicia-se no momento que a 
Coordenadoria de Desenvolvimento de Coleções - CDC, de posse da cotação enviada pela 
Distribuidora, verifica se há tal ocorrência. Havendo títulos indisponíveis, a CDC envia uma relação 
com esses títulos à COBIB que por sua vez comunica a Coordenaria do curso solicitando a 
substituição dos títulos indisponíveis por novos títulos. A Coordenadoria do curso, de posse da nova 
relação dos títulos indicados para substituição dos indisponíveis, envia memorando à COBIB do 
Campus que por sua vez, também, envia um memorando à CDC com os substitutos dos títulos 
indisponíveis para que se dê prosseguimento ao processo de aquisição bibliográfico.  
 
Posto isto, para testar à atividade, foi usado a Instrução Normativa e o Artigo supracitados como 
parâmetros para verificar se a atividade estava seguindo o rito descrito, uma vez que, o gestor 
informou que não há atividade de controle para combater os riscos “Os itens indicados para 
substituição estarem também indisponíveis para compra” e “A Coordenação de Curso não realizar 
a substituição dos itens”, conforme informado na Matriz de Riscos e Controle (MRC). Em relação ao 
risco “A CDC não comunicar à Cobib sobre itens indisponíveis” foi usado, também, a Instrução 
Normativa e o Artigo supracitados, bem como o controle informado pelo gestor na Matriz de Riscos 
e Controles (MRC) como parâmetros para verificar se atividade estava seguindo o rito descrito.  
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Desta forma, para realizar o teste fora sorteado no site Sorteador o Projeto Pedagógico de Curso 
(PPC), da Resolução 037/2018 - Ciência da Computação aprovado Conselho Superior. Neste 
contexto, foram enviadas às solicitações de auditoria com o intuito de verificar se havia títulos 
indisponíveis no processo de aquisição bibliográfica.  
 
Da análise foi possível verificar que houvera títulos indisponíveis e que o controle para mitigar o 
risco “A CDC não comunicar à Cobib sobre itens indisponíveis” foi efetivo. Entretanto, percebeu-se 
na avaliação que a substituição dos títulos que foram considerados indisponíveis do PPC sorteado, 
não havia ocorrido até o momento dos testes, comprometendo, desta maneira, a realização dos 
testes. 
 
Tendo em vista os aspectos observados, constata-se como ponto positivo o controle em que “A CDC 
comunica as Cobib’s” sobre itens indisponíveis, ou seja, o controle está sendo executado a contento, 
bem como foi possível verificar que o rito previsto no §2º, art. 10 da Instrução Normativa 
002/2017/DGB foi realizado, mitigando-se, desta forma, o risco da atividade e demonstrando boas 
práticas adotadas pela gestão.   
 
Por fim, constata-se, também, que não houvera a substituição dos títulos que foram considerados 
indisponíveis e que a situação relatada exige da Gestão uma avaliação de adoção de medidas 
preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os controles 
administrativos e mitigar os riscos. 
   
c) Causas:  
Inexistência/Não adoção de controles internos administrativos para acompanhar de forma efetiva 
a substituição de títulos bibliográficos indisponíveis junto aos responsáveis. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“Abaixo reproduzimos a DEFICIÊNCIA 015, constante à folha 37 do Relatório Preliminar de Auditoria 
nº 005/2019, e nossa manifestação encontra-se como resposta no item d) deste arquivo.  
 
Prezados, para melhor resposta a esta Deficiência 15, enviamos em anexo a nova Instrução Norma-
tiva de aquisição, em substituição à IN nº 002/2017/DGB/IFS, que por motivos burocráticos só foi 
aprovada em 2020 e não em 2019, conforme havíamos previsto.  
 
Esta nova IN é fruto de melhorias implementadas após a observação de procedimentos da CDC que 
necessitavam de novos fluxos. Abaixo separamos o trecho que se refere à forma como os materiais 
indisponíveis são informados às Coordenadorias de curso, que mudou significativamente em rela-
ção à IN anterior, justamente pela experiência que adquirimos ao longo do processo de aquisição.  
 
Segue abaixo:  
“Art. 10 – A CDC verificará se há títulos informados como indisponíveis na cotação.  
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§1º – Caso haja títulos indisponíveis, a CDC enviará uma relação com esses títulos para o Coordena-
dor da Biblioteca do campus objeto da Aquisição para seu conhecimento e para o Presidente do NDE 
do curso interessado, que deverá proceder da seguinte forma:  
II. O NDE deverá substituir os títulos indisponíveis por novos títulos escolhidos entre os disponíveis 
no mercado editorial.  
III. O NDE deverá enviar um memorando e um e-mail para a CDC contendo os títulos que substituirão 
os indisponíveis.  
IV. O NDE deverá encaminhar para a PROEN, através de memorando e e-mail, a solicitação de alte-
ração das referências no PPC em vigência.  
Art. 11 – A Ordem de Fornecimento será confeccionada pela CDC e enviada à Distribuidora para 
efetivação da compra. ”  
Nessa nova Instrução normativa temos fluxogramas para ilustrar todo o processo de aquisição, 
então segue um print da parte que se refere ao comunicado dos indisponíveis, que pode ser visto 
na íntegra na nova IN: 

 
Em suma, o que este trecho do fluxograma quer dizer é que a aquisição para continuar sua fluidez 
não depende mais da resposta das Coordenadorias de curso. Enviamos o e-mail informando os 
indisponíveis, mas em paralelo confeccionamos a Ordem de fornecimento com aqueles que estão 
disponíveis. E apesar de enviarmos e-mails com a lista de indisponíveis, observamos que, na prática, 
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as coordenadorias de curso geralmente protelam a substituição de títulos para fazê-la durante a 
reformulação do PPC. Também, além de não termos o devido apoio dos docentes, não temos das 
Cobibs quanto ao acompanhamento dessas solicitações. Devido a isso, estamos estudando uma 
estratégia junto à PROEN – que detém autoridade suficiente para com as Coordenadorias de curso 
– para conseguirmos efetivamente que estas coordenadorias nos enviem os títulos substitutos e 
então realizarmos um controle efetivo das respostas, com prazos e advertências.” 
  
e) Análise da Manifestação: 
Inicialmente, percebe-se que a manifestação da unidade confirmou a deficiência constatada pela 
auditoria e trouxe algumas observações pertinentes, as quais serão tratadas aqui de forma 
individualizada, ou seja, para cada risco analisado, visando verificar a existência, adequação e 
efetividade dos controles, possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles 
internos.  
 
Nesse sentido, cumpre registrar que a análise da Audint, nesta deficiência, referente ao processo 
de Aquisição de Materiais Bibliográficos se restringiu à atividade “Realizar a Substituição de Títulos 
Indisponíveis no Mercado” e se concentrou nos 03 (três) riscos mais altos (na avaliação do gestor) 
quais sejam: “A CDC não comunicar à Cobib sobre itens indisponíveis”, “A Coordenação de Curso 
não realizar a substituição dos itens” e “Os itens indicados para substituição estarem também 
indisponíveis para compra”. 
 
Outrossim, ressalta-se que nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades 
elencadas pelos gestores como de maior risco dentro do processo Aquisição, atividade esta 
informada pela própria gestão, conforme Apêndice I, Quadro 11, Ordem 4 deste Relatório. 
 
Sendo assim, nos testes realizados pela Audint no controle interno administrativo existente e 
informado pela gestão como praticado, qual seja: “Procura-se enviar a lista dos indisponíveis através 
de Memorando e e-mail enviado anteriormente à emissão da Ordem de Fornecimento”, visando 
combater o risco de “A CDC não comunicar à Cobib sobre itens indisponíveis” foi considerado pela 
auditoria como adequado, existente e efetivo, vez que em todos os casos analisados dos títulos 
indisponíveis observou-se o cumprimento do controle. 
 
Ademais, a própria gestão informa que aperfeiçoou o procedimento com a publicação da nova 
Instrução Normativa sobre Aquisições (IN nº 05/2020/PROEN, que dispõe sobre o processo de 
aquisição bibliográfica das bibliotecas do IFS e plano de atualização do acervo), fato que não impacta 
neste controle testado pela Auditoria.  
 
Todavia, com relação ao risco de “Os itens indicados para substituição estarem também 
indisponíveis para compra” que, segundo informação da própria gestão ao preencher a Matriz de 
Riscos e Controles, não apresentava controle para o risco, nestes termos: “Não há atividade de 
controle para essa ação pela CDC, pois foge ao controle da CDC. Quando isso acontece recomeça-
se o fluxo em informar à Cobib sobre a indisponibilidade do itens.”, a Audint compreendeu o fluxo 
e o considerou na análise do risco e controle anterior, o qual foi avaliado como adequado, existente 
e efetivo.         
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Por fim, quanto ao terceiro e último risco analisado pela Audint, qual seja: “A Coordenação de Curso 
não realizar a substituição dos itens” e, segundo informação da própria gestão ao preencher a 
Matriz de Riscos e Controles, não apresentava controle para o risco, nestes termos: “Não há 
atividade de controle para essa ação pela CDC, pois entendemos que tal ação é de responsabilidade 
do Campus interessado.”, fato este que culminou na não substituição dos títulos que foram 
considerados indisponíveis e, para os quais a Audint na fase preliminar da auditoria orientou que a 
Gestão avaliasse a adoção de medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse 
público, fortalecer os controles administrativos e mitigar os riscos. 
 
Nesse toar, percebe-se que na manifestação da gestão para este risco a adoção de um novo 
procedimento de controle (IN nº 05/2020/PROEN, que dispõe sobre o processo de aquisição 
bibliográfica das bibliotecas do IFS e plano de atualização do acervo), qual seja: “Caso haja títulos 
indisponíveis, a CDC enviará uma relação com esses títulos para o Coordenador da Biblioteca do 
campus objeto da Aquisição para seu conhecimento e para o Presidente do NDE do curso 
interessado”. Ou seja, foi acrescentada, além dos COBIBs, a comunicação ao Presidente do NDE do 
curso interessado para que este proceda com a substituição dos títulos indisponíveis por novos 
títulos escolhidos entre os disponíveis no mercado editorial. 
 
Desta forma, embora a manifestação da unidade tenha sido satisfatória em parte, não afastou a 
deficiência apontada pela Audint, vez que a criação do novo controle interno administrativo, com a 
nova Instrução Normativa (IN nº 05/2020/PROEN, que dispõe sobre o processo de aquisição 
bibliográfica das bibliotecas do IFS e plano de atualização do acervo) e seu respectivo fluxograma, 
para combater o risco aqui apontado, deverá ser avaliado pela Audint em monitoramentos 
posteriores, nos mesmos moldes descritos nesta deficiência, com o intuito de testar a existência, 
adequação e efetividade do controle interno administrativo ora criado. 
 
Bem como, em vista da manifestação da unidade sobre tratativas ainda em andamento junto à 
PROEN – que detém autoridade suficiente para com as Coordenadorias de curso – pensando em 
estratégias para determinarem que estas coordenadorias enviem os títulos substitutos e então 
possam realizar um controle efetivo das respostas, com prazos e advertências, necessário se faz a 
finalização destes procedimentos, para que a Audint possa avaliar o controle interno definitivo. 
 
f) Riscos e Efeitos: 
A inobservância de substituição dos títulos indisponíveis pode resultar em evasão do discente, bem 
como prejudicar discentes e docentes no período acadêmico; e influenciar na nota de avaliação do 
MEC. 
 
Recomendação 001:  
Aplicar controle interno administrativo efetivo para acompanhar o requerimento de substituição 
dos títulos indisponíveis junto às COBIB’s e ao Presidente do NDE do curso interessado. 
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DEFICIÊNCIA 016: Controle insuficiente referente à atividade de envio de materiais adquiridos para 
os Campi interessados  
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Aquisição; 
- Solicitação de Auditoria 073/2019; 082/2019 e 085/2019/AUDINT/IFS; 
- Instrução Normativa 002/2017/DGB/IFS 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Aquisição de Material Bibliográfico, e após indagação aos gestores sobre os controles internos 
adotados, realizou-se aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco 
(classificadas pelos gestores) dentro deste processo para verificar a existência, adequação e 
efetividade dos controles, possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles 
internos.  
 
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Enviar materiais adquiridos para os campi 
interessados”, objetivo-chave: “Adquirir materiais bibliográficos impressos, nacionais e 
estrangeiros, constituído de livros, mapas, publicações oficiais e normas técnicas, bem como 
materiais audiovisuais” e que possui como risco “Atraso de envio do material adquiridos” e como 
controle interno existente “Ocorre geralmente por morosidade do Campus interessado em enviar 
um transporte para buscar o material. Não nos responsabilizamos por tal ação, mas buscamos 
enfatizar a necessidade de busca do material através do reenvio do e-mail informativo que há 
material para ser buscado e, por vezes, telefonando para a Cobib” referente ao processo 
“Aquisição” que tem como objetivo-chave da atividade testada: “Enviar material para conferência 
pelo setor de Almoxarifado e Patrimônio do Campus e Disponibilizar o material na Biblioteca”. 
 
Para testar a atividade foi necessário sortear um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e verificar se o 
material bibliográfico fora retirado com morosidade pelo Campus. Desta forma, para testar o 
controle informado na Matriz de Riscos e Controle (MRC) foi sorteado o PPC da Resolução 037/2018 
- Ciência da Computação, bem como foram enviadas solicitações de auditoria no intuito de verificar 
como ocorre o processo e verificar se houvera uma provável morosidade.  
 
Diante disto, fora analisado o processo mapeado do envio do material para os Campi e percebeu-se 
que existe um documento denominado “Autorização de Saída”, usado também para controle. 
Assim, durante a realização dos testes foi possível perceber que material foi enviado, no entanto, 
não é possível afirmar se houvera morosidade ou não no processo de retirada do material 
bibliográfico do PPC sorteado, uma vez que, não foi encontrado evidência de delimitação de tempo 
para que o material seja retirado, comprometendo, desta maneira a realização da avaliação.  
 
Diante disto, constata-se, que o controle é insuficiente para realizar o teste e como sugestão a DGB 
deve avaliar, de forma que, haja desburocratização, melhorias, efetividade e mitigação dos riscos 
na atividade, a necessidade de aperfeiçoar o controle, acrescentando-lhe um interstício para a partir 

mailto:audint@ifs.edu.br


  

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2019 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS (ACIA) 

NO ACERVO BIBLIOGRÁFICO. 

 

54 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1880/1854, email: audint@ifs.edu.br 

 

do momento que o malote estiver pronto para envio, os Campi possam fazer a retirada, bem como 
formalizar em sua legislação o tempo determinado.   
   
c) Causas:  
Inexistência/Não adoção/Insuficiência dos controles internos administrativos para acompanhar de 
forma efetiva a coleta de títulos bibliográficos disponíveis junto aos Campus interessados. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“O controle de envio dos materiais bibliográficos, adquiridos pela DGB para as COBIBs é realizada 
de forma correta. O procedimento adotado é que o material após o recebimento pela CDC é 
encaminhado a CPT para cadastramento no Sistema Pergamum e colocado em processo de Malote, 
este procedimento se dá para que enquanto estiver nesta configuração não apareça na pesquisa 
realizada pelo usuário. 
 
O material bibliográfico em situação de malote é colocado em caixas, juntamente com uma relação 
desses itens que é gerada pelo Sistema Pergamum. Após esta ação, a CPT informa via e-mail a DGB 
que as publicações adquiridas já se encontram prontas para encaminhamento as COBIBs; estas por 
sua vez, são contatadas pela DGB via e-mail notificando-as, para que as mesmas possam vir pegar 
os materiais adquiridos. Importante frisar que o processo de Aquisição e Preparação do material 
bibliográfico no que compete a DGB está desta maneira finalizado. 
 
As Diretorias dos Campus, após serem informadas pelas COBIBs, enviam pessoas para retirada dos 
materiais bibliográficos na DGB, mediante a assinatura de um documento denominado “Autorização 
de Saída” pelo responsável em levar os referidos materiais. Este material é conferido pelo setor de 
Almoxarifado e Patrimônio do Campus, que o disponibiliza para a Biblioteca. 
 
Não há prazo especifico para que o material pronto seja levado para as COBIBs, visto que é realizado 
conforme necessidade de cada Campus e tão pouco do tempo que leva entre a solicitação do pedido 
de aquisição feita pela CDC até a chegada do material na DGB, devido a fatores externos ao setor. 
Mediante o exposto, solicitamos um outro olhar dos senhores na avaliação deste item, tendo em 
vista que o processo de Aquisição bibliográfica e do envio do material para as COBIBs são distintos, 
e que este último, é de responsabilidade de cada Campus.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Primeiramente, observa-se que a manifestação da unidade refuta a deficiência constatada pela 
auditoria, vez que afirma que não existe prazo específico para que o material bibliográfico pronto 
para envio, seja coletado pelo Campus interessado, bem como não sabe precisar o tempo necessário 
entre a solicitação do pedido de aquisição realizado pela CDC até à sua chegada na DGB. Sob estes 
dois argumentos, a Audint fará uma análise pormenorizada, e trará, ao final o seu entendimento 
sobre a possibilidade de viabilizar um controle mais efetivo para o risco elencado, e que seja possível 
a verificação futura da existência, adequação e efetividade do controle interno.  
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Nesse sentido, cumpre enfatizar que a análise da Audint, nesta deficiência, referente ao processo 
de Aquisição de Materiais Bibliográficos se restringiu à atividade “Enviar materiais adquiridos para 
os campi interessados” e se concentrou no risco mais alto (na avaliação do gestor) qual seja: “Atraso 
de envio do material adquiridos”. 
 
Igualmente, ressalta-se que nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades 
elencadas pelos gestores como de maior risco dentro do processo Aquisição, atividade esta 
informada pela própria gestão, conforme Apêndice I, Quadro 11, Ordem 9 deste Relatório. 
  
Neste contexto, foi apresentado à Audint como controle interno administrativo existente e 
informado pela gestão como praticado, o seguinte: “Ocorre geralmente por morosidade do Campus 
interessado em enviar um transporte para buscar o material. Não nos responsabilizamos por tal 
ação, mas buscamos enfatizar a necessidade de busca do material através do reenvio do e-mail 
informativo que há material para ser buscado e, por vezes, telefonando para a Cobib”  
 
Diante desta realidade a Audint informou na auditoria preliminar que não foi possível a realização 
de testes neste controle interno, vez que o documento denominado “Autorização de Saída”, usado 
também para o controle, só infere que material foi enviado, no entanto, não é possível afirmar se 
houvera morosidade ou não no processo de retirada do material bibliográfico, uma vez que, não foi 
encontrado evidência de delimitação de tempo para que o material seja retirado, comprometendo, 
desta maneira a realização da avaliação. 
 
Sendo assim, em vista da existência do controle interno administrativo somente de comunicar por 
e-mail que o material bibliográfico pronto para envio seja coletado pelo Campus interessado, bem 
como, é enfatizada a necessidade de busca do material através do reenvio do e-mail, e, por vezes, 
telefonema para a Cobib, a Audint nesta deficiência, apresenta uma sugestão de aperfeiçoamento 
do controle interno administrativo para que seja avaliado pela gestão, de forma que, haja 
desburocratização, melhorias, efetividade e mitigação do risco da atividade, acrescentando-lhe um 
prazo para a partir do momento que o malote estiver pronto para envio, os Campi possam fazer a 
retirada, bem como formalizar em sua legislação o tempo que será determinado e sua respectiva 
prorrogação com o reenvio do e-mail de comunicação. 
 
Desta forma, será possível acompanhar de maneira formalizada a existência ou não da morosidade 
dos Campus interessados em coletar o material bibliográfico a ser disponibilidade em suas 
respectivas bibliotecas para utilização da comunidade acadêmica, até porque a finalidade precípua 
aqui é justamente disponibilizar o mais rapidamente possível à comunidade acadêmica o novo 
acervo bibliográfico adquirido, visando a melhoria continua da qualidade do ensino. 
 
Nestes termos, a manifestação do gestor foi satisfatória em parte, porém não afastou a deficiência, 
sendo mantida em todos os seus termos, até ulterior deliberação da gestão quanto à sugestão da 
Audint e, a depender da decisão, se fará necessário à Audint a realização de testes no controle 
interno administrativo aperfeiçoado e praticado pela gestão, para verificar à sua adequação, 
existência e efetividade.    
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f) Riscos e Efeitos: 
A ausência de datas formalizadas na legislação da DGB para retirada do material bibliográfico pode 
causar morosidade e até mesmo a indisponibilidade no acervo das bibliotecas. 
 
Recomendação 001:  
Avaliar a necessidade de aperfeiçoar o controle interno apresentado, determinando um período 
para a realização de retirada do malote com o material bibliográfico por parte dos Campi, bem como 
sua respectiva prorrogação, fazendo constar estes prazos em seus normativos internos. 
 
 
DEFICIÊNCIA 017: Controle interno insuficiente para a atividade de recebimento de malote com 
material bibliográfico.   
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Catalogação; 
- Solicitação de Auditoria 073/2019; 082/2019 e 085/2019 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- Relatório de Circulação de Malotes (258) - Sistema Pergamum; 
- Nota Fiscal 12102-1; 
- Nota Fiscal 11840-1; 
- Ordem de Fornecimento nº 001-06022019; 
- Manual de Processamento Técnico - MTP; 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Catalogação, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Receber material bibliográfico”, objetivo-chave: 
“Registrar no Sistema Pergamum as informações bibliográficas possibilitando a recuperação da 
informação pelo usuário. ” e que possui como risco “Bibliotecário não receber o malote no Sistema 
Pergamum impedindo a disponibilização do material para empréstimo” e como controle interno 
existente “Enviado o e-mail as Cobibs informando o envio do material e, após o preparo técnico 
realizado, o bibliotecário catalogador comunica a DGB a disponibilização do material.”, referente 
ao processo “Catalogação” que tem como objetivo-chave da atividade testada: “Tratar material 
oriundo da CPT/DGB via malote para disponibilizar para empréstimo na biblioteca e Tratar 
material oriundo da COALP/COPAT para disponibilizar para empréstimo na biblioteca”. 
 
Ressalta-se que devido aos gestores terem avaliado a Matriz de Risco e Controles do processo de 
Catalogação com nota máxima 3 para todos os riscos e todas às atividades elencadas, a seleção da 
atividade a ser testada se deu por aquela que apresentou o maior número de riscos elencados bem 
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como a seleção do risco a ser testado fora selecionado pelo critério de maior relevância na visão do 
auditor. 
 
Para testar a atividade foi necessário sortear um Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), que fora o 
da Resolução 037/2018 - Ciência da Computação, e verificar se o material bibliográfico fora enviado 
e se o controle fora aplicado.  
 
Desta forma, foram enviadas solicitações de auditoria no intuito de verificar a tramitação do malote 
com material bibliográfico desde o envio pelo setor responsável até o recebimento do material pelo 
Campus. Além disso, fez-se necessário a emissão do relatório de Malotes no Sistema Pergamum 
referente ao período de janeiro/2019 a agosto/2019.  
 
Posto isto, na realização dos testes foi observado que o material bibliográfico do PPC sorteado fora 
recebido pelo Campus. Entretanto, não foi encontrada uma bibliografia referente ao material do 
PPC sorteado, conforme disposto no quadro 4.  Ressalta-se, também, que restou dúvida se o 
controle informado fora aplicado, já que não fora localizado pelo entrevistado da COBIB o e-mail de 
comunicação da CDC informando o envio do material, bem como o entrevistado informou que 
achava que a comunicação poderia ter ocorrido por contato telefônico. Outrossim, percebeu-se, 
também, que após a disponibilização do material bibliográfico não houvera a comunicação da COBIB 
com a DGB, conforme informado no controle interno da Matriz de Riscos e Controle  
 
Ademais, segue abaixo, resultado da amostragem testada com 10 (dez) bibliografias diferentes, 
conforme Ordem de Fornecimento nº 001-06022019, Notas Fiscais 12102-1 e 11840-1.  
 
Destas, verificou-se, se o material bibliográfico estava disponibilizado para o usuário final no Sistema 
Pergamum, conforme quadro a seguir: 
 
Quadro 4 – Registro de bibliografias no Sistema Pergamum 

Item Bibliografia/Volume Observação 

1 
CORMEN, Thomas H. Desmitificando 
Algoritmos. Rio de janeiro: Elsevier, 

Exemplar registrado no  Sistema Pergamum, acervo 15396; 

2 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e 
métodos administrando organização por 
meio de processos de negócios. São Paulo: 
Atlas,  

 
Exemplar registrado no  Sistema Pergamum, acervo 11601; 

3 

GERSTING, Judith. Fundamentos 
matemáticos para a ciência da computação 
um tratamento moderno de matemática 
discreta. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 

 
Exemplar registrado no  Sistema Pergamum, acervo 28613; 

4 
MORAES, Raquel de Almeida. Informática na 
educação. Rio de Janeiro: DP, 

Encontrava-se esgotado, por isso não foi adquirido; 

5 

REZENDE, Denis. A. Planejamento de 
sistemas de informação e informática: guia 
prático para planejar a tecnologia da 
informação integrada ao planejamento 
estratégico das organizações. Atlas,  

 
 
Exemplar registrado no  Sistema Pergamum, acervo 28445; 

6 
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na 
educação novas ferramentas pedagógicas 

 
Exemplar registrado no  Sistema Pergamum, acervo 28415; 
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para o professor na atualidade. São Paulo: 
Érica,   

7 
THOMAS, George B. Cálculo. São Paulo: 
Cengage Learning, 

Exemplar registrado no  Sistema Pergamum, acervo 11332; 

8 
AXLER, Sheldon. Pré-cálculo uma preparação 
para o cálculo. Livros Técnicos e científicos,  

Exemplar registrado no  Sistema Pergamum, acervo 28452 

9 
BATISTA, Emerson O. Sistemas de Informação 
o uso consciente da tecnologia para o 
gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 

Exemplar registrado no  Sistema Pergamum, acervo 28442; 

10 
FISHER, Ken. Fundamentos da matemática 
discreta. São Paulo: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Bibliografia não encontrada. Em que pese constar na Ordem 
de Fornecimento como comprada, não fora encontrada 
cadastrada no Sistema Pergamum. 

Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 

 
Levando-se em conta o que foi observado nos testes, pôde-se constatar que das 10 (dez) 
bibliografias testadas, 08 (oito) foram cadastradas e disponibilizadas no Sistema Pergamum, 01 
(uma) estava como esgotada na ordem de fornecimento e 01 (uma) estava como adquirida, porém, 
não foi encontrada registrada no Sistema Pergamum. Sendo assim, constata-se, que a Direção Geral 
de Bibliotecas deve avaliar a necessidade de aprimorar o controle interno citado na Matriz de Riscos 
e Controle (MRC), uma vez que, não foi suficiente e efetivo para minimizar o risco da atividade.  
  
c) Causas:  
Não se aplica. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“O malote ser recebido incompleto impacta diretamente no andamento do curso, ocasionando a 
indisponibilidade das bibliografias para os usuários. 
 
Levando-se em conta o que foi observado nos testes, pôde-se constatar que das 10 (dez) 
bibliografias testadas, 08 (oito) foram cadastradas e disponibilizadas no Sistema Pergamum, 01 
(uma) estava como esgotada na ordem de fornecimento e 01 (uma) estava como adquirida, porém, 
não foi encontrada registrada no Sistema Pergamum. Iremos rever os procedimentos de envio e 
malote além de implementar novos controles.”  
 
e) Análise da Manifestação: 
Inobstante a manifestação da unidade ratificando a deficiência apresentada pela Audint, inclusive 
informando que farão a revisão do controle interno administrativo instituído para combater o risco 
da atividade, a auditoria retifica a deficiência, em vista da justificativa apresentada pela gestão na 
deficiência 011 deste relatório, a qual teve o condão de afastar esta deficiência em todos os seus 
termos. 
 
Além disso, cumpre salientar que a análise da Audint, nesta deficiência, referente ao processo de 
Catalogação se restringiu à atividade “Enviar materiais adquiridos para os campi interessados” e se 
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concentrou no risco de maior relevância na visão do auditor, qual seja: “Bibliotecário não receber o 
malote no Sistema Pergamum impedindo a disponibilização do material para empréstimo”, haja 
vista a gestão ter apresentado a mesma nota na classificação dos riscos do processo. 
 
Do mesmo modo, ressalta-se que nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades 
elencadas pelos gestores como de maior relevância dentro do processo Catalogação, atividade esta 
selecionada pela Audint, conforme Apêndice I, Quadro 12, Ordem 1 deste Relatório. 
  
Nesta situação, foi apresentado à Audint como controle interno administrativo existente e 
informado pela gestão como praticado, o seguinte: “Enviado o e-mail as Cobibs informando o envio 
do material e, após o preparo técnico realizado, o bibliotecário catalogador comunica a DGB a 
disponibilização do material.”. 
      
Nesse sentido, a Audint realizou os testes de controle para verificar se o material bibliográfico estava 
disponibilizado para o usuário final no Sistema Pergamum. Deste teste, percebeu-se que das 10 
(dez) referências bibliográficas, apenas 1 (uma) apontava a falha no controle interno administrativo, 
vez que não foi encontrada a Bibliografia no acervo, nem no cadastro do Sistema Pergamum, 
embora constasse na Ordem de Fornecimento como comprada.   
 
Ocorre que, a justificada apresentada pela gestão na deficiência 011, deste relatório, para o item 
10, informando que houve uma falha na autoria da referência bibliográfica (o correto seria HUNTER, 
David J. ao invés de FISHER, Ken.), fato que foi percebido pela Distribuidora, e, como a gestão 
aceitou a justificativa, aceitou a entrega dos livros. E com relação a quantidade, havia também uma 
solicitação de 3 exemplares na ordem de fornecimento do livro do autor HUNTER, David J., por isso 
foram adquiridos mais 3 livros deste mesmo autor em substituição ao autor errado, perfazendo os 
6 exemplares, os quais foram disponibilizados e registrados no Sistema Pergamum no momento 
oportuno. 
 
Desta forma, não há o que se falar em falha de controle, mas sim, que ele existe, está adequado e 
vem sendo efetivo, pois nas dez situações testadas pela Audint não apresentou deficiência e todo o 
acervo adquirido foi disponibilizado e registrado no Sistema Pergamum tempestivamente. 
 
Por fim, a justificativa apresentada pela gestão à deficiência 011 deste relatório, afastou totalmente 
a deficiência aqui apontada pela Audint, não havendo o que recomendar. 
 
f) Riscos e Efeitos: 
O malote ser recebido incompleto impacta diretamente no andamento do curso, ocasionando a 
indisponibilidade das bibliografias para os usuários. 
 
 
INFORMAÇÃO 018: Procedimento efetivo de catalogação e registro de informações do material 
bibliográfico no Sistema Pergamum. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Catalogação; 
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- Solicitação de Auditoria 073/2019; 082/2019 e 085/2019 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- Manual de Processamento Técnico - MTP; 
- Nota Fiscal 12102-1; 
- Nota Fiscal 11840-1; 
- Ordem de Fornecimento nº 001-06022019; 
- Manual de Processamento Técnico - MTP; 
- Registro no Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas; 
- Fotografias do Material Bibliográfico  
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Catalogação, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
 
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Concluir processo de catalogação inserindo 
exemplares no Sistema Pergamum”, objetivo-chave: “Registrar no Sistema Pergamum as 
informações bibliográficas possibilitando a recuperação da informação pelo usuário. ” e que 
possui como risco “Não recuperação das obras pelo usuário final ” e como controle interno 
existente “Seguir orientações dos procedimentos de catalogação contidas no Manual de 
Processamento Técnico da DGB: Os elementos essenciais de um exemplar a ser catalogado são 
retirados da folha de rosto (livro e folheto), capa, sumário, lombada, etiqueta (mídia), nota fiscal, 
relatório de patrimônio, etc. Se necessário, podem ser usadas fontes externas como internet, redes 
de bibliotecas cooperativas, catálogos, etc., desde que sejam confiáveis. Atender ao   feedback da 
CPT para possíveis inconformidades cometidas durante o processamento técnico e observadas 
durante o controle qualidade” referente ao processo “Catalogação” que tem como objetivo-chave 
da atividade testada: “Identificar o exemplar e Ter registrado no Sistema Pergamum demais 
informações pertinentes a obra”. 
 
Ressalta-se que devido aos gestores terem avaliado a Matriz de Risco e Controles do processo de 
Catalogação com nota máxima 3 para todos os riscos e todas às atividades elencadas, a seleção da 
atividade a ser testada se deu por aquela que apresentou o maior número de riscos elencados bem 
como a seleção do risco a ser testado fora selecionado pelo critério de maior relevância na visão do 
auditor. 
 
Para testar a atividade foi necessário sortear um Projeto Pedagógico de Curso (PPC), que fora o do 
curso de Ciência da Computação - Resolução 037/2018, e verificar se o material bibliográfico fora 
catalogado e registrado no Sistema Pergamum. Neste Sentido, foi necessário analisar por 
amostragem 10 (dez) bibliografias referentes ao PPC sorteado, adquiridas e encaminhadas às COBIB 
e COALP, conforme Ordem de Fornecimento nº 001-06022019, Notas Fiscais 12102-1 e 11840-1.  
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Desta forma, as 10 bibliografias foram pesquisadas no Sistema Pergamum e após a análise fora 
verificado também in loco, bem como fora verificado se o material havia sido catalogado, de acordo 
com o Manual de Processamento Técnico – MPT. O resultado dos testes está disposto a seguir:   
 
Quadro 5 – Bibliografias pesquisadas no Sistema Pergamum e catalogação conforme MPT 

Item Bibliografia/Volume Observação 

1 
CORMEN, Thomas H. Desmitificando 
Algoritmos. Rio de janeiro: Elsevier, 

Encontrado na pesquisa do Sistema Pergamum e Catalogado 
conforme o MPT; acervo 15396. 

2 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização e 
métodos administrando organização por 
meio de processos de negócios. São Paulo: 
Atlas,  

Encontrado na pesquisa do Sistema Pergamum e Catalogado 
conforme o MPT; acervo 11601. 

3 

GERSTING, Judith. Fundamentos 
matemáticos para a ciência da computação 
um tratamento moderno de matemática 
discreta. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Encontrado na pesquisa do Sistema Pergamum e Catalogado 
conforme o MPT; acervo 28613. 

4 
MORAES, Raquel de Almeida. Informática na 
educação. Rio de Janeiro: DP, 

Encontrava-se esgotado, por isso não fez parte do teste; 

5 

REZENDE, Denis. A. Planejamento de 
sistemas de informação e informática: guia 
prático para planejar a tecnologia da 
informação integrada ao planejamento 
estratégico das organizações. Atlas,  

Encontrado na pesquisa do Sistema Pergamum e Catalogado 
conforme o MPT; Acervo 28445. 

6 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na 
educação novas ferramentas pedagógicas 
para o professor na atualidade. São Paulo: 
Érica,   

Encontrado na pesquisa do Sistema Pergamum e Catalogado 
conforme o MPT; Acervo 28415 

7 
THOMAS, George B. Cálculo. São Paulo: 
Cengage Learning, 

Encontrado na pesquisa do Sistema Pergamum e Catalogado 
conforme o MPT; Acervo 11322 

8 
AXLER, Sheldon. Pré-cálculo uma preparação 
para o cálculo. Livros Técnicos e científicos,  

Encontrado na pesquisa do Sistema Pergamum e Catalogado 
conforme o MPT; Acervo 28452 

9 
BATISTA, Emerson O. Sistemas de Informação 
o uso consciente da tecnologia para o 
gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 

Encontrado na pesquisa do Sistema Pergamum e Catalogado 
conforme o MPT; Acervo 28442 

10 

FISHER, Ken. Fundamentos da matemática 
discreta. São Paulo: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Em que pese não ter sido encontrada a bibliografia, 
entendeu-se que ela não impactou nos testes, não por 
supostamente estar catalogada incorretamente, mas sim por 
não ter sido cadastrada no Sistema Pergamum.  

Fonte: Elaborado pela Audint. 

 
Ante ao exposto, constata-se que controle está sendo aplicado e sendo efetivo em sua finalidade, 
ou seja, os riscos estão sendo mitigados, demostrando-se, desta forma, boa prática adotada pela 
gestão.  
 
 
INFORMAÇÃO 019: Procedimento efetivo de preparo técnico do material bibliográfico (Gerar as 
etiquetas no Pergamum e afixá-las; aplicar a tarja magnética para proteção do material; aplicar 
demais carimbos), bem como a alocação estava correta. 
 
a) Evidências: 
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- Matriz de Risco e Controle do processo: Catalogação; 
- Solicitação de Auditoria 073/2019; 082/2019 e 085/2019 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- Manual de Processamento Técnico - MTP; 
- Nota Fiscal 12102-1; 
- Nota Fiscal 11840-1; 
- Ordem de Fornecimento nº 001-06022019; 
- Manual de Processamento Técnico - MTP; 
- Registro no Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas; 
- Fotografias do Material Bibliográfico 
  
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Catalogação, e após indagação aos gestores sobre os controles internos adotados, realizou-se 
aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco (classificadas pelos gestores) 
dentro deste processo para verificar a existência, adequação e efetividade dos controles, 
possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles internos.  
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Realizar preparo técnico do material bibliográfico 
(Gerar as etiquetas no Pergamum e afixá-las; aplicar a tarja magnética para proteção do material; 
aplicar demais carimbos)”, objetivo-chave: “Registrar no Sistema Pergamum as informações 
bibliográficas possibilitando a recuperação da informação pelo usuário. ” e que possui como risco 
“Alocar no acervo de forma incorreta” e como controle interno existente “Seguir corretamente o 
número de chamada, que diz onde o livro deverá ser alocado, os livros estão ordenados pelo 
número de classificação e dentro do assunto, por sobrenome do autor e por título de devendo 
respeitar a posição das obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita” referente ao processo “Catalogação” que tem como 
objetivo-chave da atividade testada: “Disponibilizar material no acervo”. 
 
Ressalta-se que devido aos gestores terem avaliado a Matriz de Risco e Controles do processo de 
Catalogação com nota máxima 3 para todos os riscos e todas às atividades elencadas, a seleção da 
atividade a ser testada se deu por aquela que apresentou o maior número de riscos elencados, bem 
como a seleção do risco a ser testado fora selecionado pelo critério de maior relevância na visão do 
auditor. 
 
Para testar a atividade foi necessário sortear um Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e verificar se 
o material bibliográfico. Desta forma, para testar o controle informado na Matriz de Riscos e 
Controle (MRC) fora sorteado no site Sorteador o PPC do curso de Ciência da Computação, aprovado 
pela resolução 037/2018 do Conselho Superior. Neste Sentido, foi necessário analisar por 
amostragem 10 (dez) bibliografias diferentes do curso, adquiridas e encaminhadas às COBIB e 
COALP, conforme Ordem de Fornecimento nº 001-06022019, Notas Fiscais 12102-1 e 11840-1.  
 
Neste contexto, foi realizada uma visita à Biblioteca do Campus Itabaiana, que ocorreu no dia 
08/01/2019, no turno da manhã. Desta forma fora verificado se o material havia sido preparado 
tecnicamente e alocado de forma correta, conforme análise da quadro a seguir:   
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Quadro 6 - Bibliografias alocadas corretamente e de acordo com as informações de catalogação da folha rosto 

Item Bibliografia/Volume Observação 

1 

 
 
 
CORMEN, Thomas H. 
Desmitificando Algoritmos. 
Rio de janeiro: Elsevier, 

Acervo 15396: estava alocado corretamente de acordo com ás informações 
de catalogação da folha rosto. O livro foi facilmente encontrado na 
prateleira, onde pôde-se constatar que o número de chamada estava 
correto, bem como estava ordenado pelo número de classificação e dentro 
do assunto, por sobrenome do autor e por título, respeitando a posição das 
obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita. 

2 

 
 
CRUZ, Tadeu. Sistemas, 
organização e métodos 
administrando organização 
por meio de processos de 
negócios. São Paulo: Atlas,  

Acervo 11601: estava alocado corretamente de acordo com ás informações 
de catalogação da folha rosto. O livro foi facilmente encontrado na 
prateleira, onde pôde-se constatar que o número de chamada estava 
correto, bem como estava ordenado pelo número de classificação e dentro 
do assunto, por sobrenome do autor e por título, respeitando a posição das 
obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita.  

3 

 
GERSTING, Judith. 
Fundamentos matemáticos 
para a ciência da computação 
um tratamento moderno de 
matemática discreta. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Acervo 28613: estava alocado corretamente de acordo com ás informações 
de catalogação da folha rosto. O livro foi facilmente encontrado na 
prateleira, onde pôde-se constatar que o número de chamada estava 
correto, bem como estava ordenado pelo número de classificação e dentro 
do assunto, por sobrenome do autor e por título, respeitando a posição das 
obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita. 

4 
MORAES, Raquel de Almeida. 
Informática na educação. Rio 
de Janeiro: DP, 

Encontrava-se esgotado, por isso fez parte do teste; 

5 

 
REZENDE, Denis. A. 
Planejamento de sistemas de 
informação e informática: 
guia prático para planejar a 
tecnologia da informação 
integrada ao planejamento 
estratégico das organizações. 
Atlas,  

Acervo 28445: estava alocado corretamente de acordo com ás informações 
de catalogação da folha rosto. O livro foi facilmente encontrado na 
prateleira, onde pôde-se constatar que o número de chamada estava 
correto, bem como estava ordenado pelo número de classificação e dentro 
do assunto, por sobrenome do autor e por título, respeitando a posição das 
obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita. 

6 

TAJRA, Sanmya Feitosa. 
Informática na educação 
novas ferramentas 
pedagógicas para o professor 
na atualidade. São Paulo: 
Érica,   

Acervo 28415: estava alocado corretamente de acordo com ás informações 
de catalogação da folha rosto. O livro foi facilmente encontrado na 
prateleira, onde pôde-se constatar que o número de chamada estava 
correto, bem como estava ordenado pelo número de classificação e dentro 
do assunto, por sobrenome do autor e por título, respeitando a posição das 
obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita. 

7 

 
 
THOMAS, George B. Cálculo. 
São Paulo: Cengage Learning, 

Acervo 11322: estava alocado corretamente de acordo com ás informações 
de catalogação da folha rosto. O livro foi facilmente encontrado na 
prateleira, onde pôde-se constatar que o número de chamada estava 
correto, bem como estava ordenado pelo número de classificação e dentro 
do assunto, por sobrenome do autor e por título, respeitando a posição das 
obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita. 

8 
 
 

Acervo 28452: estava alocado corretamente de acordo com ás informações 
de catalogação da folha rosto. O livro foi facilmente encontrado na 
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AXLER, Sheldon. Pré-cálculo 
uma preparação para o 
cálculo. Livros Técnicos e 
científicos,  

prateleira, onde pôde-se constatar que o número de chamada estava 
correto, bem como estava ordenado pelo número de classificação e dentro 
do assunto, por sobrenome do autor e por título, respeitando a posição das 
obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita. 

9 

 
 
BATISTA, Emerson O. 
Sistemas de Informação o uso 
consciente da tecnologia para 
o gerenciamento. São Paulo: 
Saraiva, 

Acervo 28442: estava alocado corretamente de acordo com ás informações 
de catalogação da folha rosto. O livro foi facilmente encontrado na 
prateleira, onde pôde-se constatar que o número de chamada estava 
correto, bem como estava ordenado pelo número de classificação e dentro 
do assunto, por sobrenome do autor e por título, respeitando a posição das 
obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 
ordem crescente da esquerda para a direita. 

10 

FISHER, Ken. Fundamentos da 
matemática discreta. São 
Paulo: Livros Técnicos e 
Científicos, 

Em que pese não ter sido encontrada a bibliografia, entendeu-se que ela não 
impactou nos testes, não por ter sido supostamente alocada de forma 
incorreta, mas sim por não ter sido cadastrada no Sistema Pergamum.  

Fonte: Elaborado pela Audint. 

 
Ante ao exposto, constata-se que o controle está sendo aplicado e sendo efetivo em sua finalidade, 
ou seja, os riscos estão sendo mitigados, demostrando-se, desta forma, boa prática adotada pela 
gestão.  
 
DEFICIÊNCIA 020: Ausência de documento denominado “Autorização de Saída” para envio de 
malote com material bibliográfico. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Circulação de Material; 
- Solicitação de Auditoria 073/2019; 082/2019 e 085/2019 
- Instrução Normativa 002/2017 
- Resolução nº 037/2018/CS/IFS – PPC de Ciência da Computação do IFS; 
- Fluxograma de envio de Malote 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Circulação de Material Bibliográfico, e após indagação aos gestores sobre os controles internos 
adotados, realizou-se aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco 
(classificadas pelos gestores) dentro deste processo para verificar a existência, adequação e 
efetividade dos controles, possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles 
internos.  
 
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Receber material bibliográfico”, objetivo-chave: 
“Disponibilizar os materiais bibliográficos no acervo para os usuários das bibliotecas do IFS” e que 
possui como risco “Extravio do malote” e como controle interno existente “Solicita-se a assinatura 
do responsável pelo transporte do material no documento denominado "Autorização de Saída de 
Material” referente ao processo “ Circulação de Material” que tem como objetivo-chave da 
atividade testada: “Tratar material oriundo da CPT/DGB via malote e Tratar material oriundo da 
COALP/COPAT”. 
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Neste sentido, destacamos como ponto positivo o fluxograma do processo de envio do material, 
deixando clara as etapas e as obrigações, conforme imagem a seguir:  
 
Figura 7 - Subprocesso de envio de material 

 
Fonte: Diretoria Geral das Bibliotecas 

 
Neste contexto, para testar a atividade foi necessário sortear um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) 
e verificar se o material bibliográfico fora enviado para o Campus com a “Autorização de Saída” 
devidamente preenchida. Desta forma, para testar o controle informado na Matriz de Riscos e Con-
trole (MRC) fora sorteado no site Sorteador o PPC do curso de Ciência da Computação, aprovado 
pela resolução 037/2018 do Conselho Superior. Outrossim, foram enviadas solicitações de auditoria 
no intuito de verificar como ocorre processo e verificar o documento supracitado referente ao envio 
do malote com o material bibliográfico do PPC sorteado.  
 
Durante a realização dos testes foi possível perceber que a “Autorização de Saída” de envio do ma-
terial bibliográfico existe. Entretanto, não foi possível afirmar que o controle interno mencionado 
na Matriz de Risco e Controles Internos foi aplicado no envio do material bibliográfico do PPC sor-
teado, uma vez que, que fora solicitado o documento e não foi disponibilizado. Outrossim, fora dis-
ponibilizado o documento “Autorização de Saída” referente ao material enviado ao Campus de 
Nossa Senhora da Glória.   
 
Sendo assim, diante dos fatos apresentados, constata-se que o controle existe e é executado, po-
rém, a Autorização de Saída, especificamente referente ao envio deste material, não fora enviada 
para a Audint. Por tudo isso, constata-se que a gestão deve avaliar a necessidade de aprimorar tal 
controle e verificar a necessidade de implementar um período para a guarda de tal documento, que 
em caso de problemas estaria arquivado para conferências.   
 
c) Causas:  
Não se aplica. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
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Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“A deficiência apresentada não procede, tendo em vista que temos controle de “Autorização de 
Saída” de material bibliográfico para todas as bibliotecas do sistema, isso incluí a biblioteca de 
Itabaiana, conforme documento em anexo. Anexo II” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A manifestação da unidade foi satisfatória, uma vez que apresentou o documento que fragilizava o 
controle interno administrativo, a qual teve o condão de afastar esta deficiência em todos os seus 
termos. 
 
Do mesmo modo, deve-se destacar que a análise da Audint, nesta deficiência, referente ao processo 
de Circulação de Materiais se restringiu à atividade ““Receber material bibliográfico”, e se 
concentrou no risco mais alto (na avaliação do gestor) qual seja: “Extravio do malote”. 
 
Do mesmo modo, ressalta-se que nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades 
elencadas pelos gestores como de maior relevância dentro do processo de Circulação de Materiais, 
atividade esta informada pela própria gestão, conforme Apêndice I, Quadro 13, Ordem 1 deste 
Relatório. 
  
Nesta ocasião, foi apresentado à Audint como controle interno administrativo existente e informado 
pela gestão como praticado, o seguinte: “Solicita-se a assinatura do responsável pelo transporte do 
material no documento denominado "Autorização de Saída de Material”. 
      
Nesse sentido, a Audint realizou os testes de controle para verificar a existência do documento 
denominado "Autorização de Saída de Material” assinado pelo responsável pelo transporte do 
material referente ao PPC do curso de Ciência da Computação, aprovado pela resolução 037/2018 
do Conselho Superior, o qual havia sido selecionado na amostragem para o teste. 
 
Ocorre que, no momento da confecção do relatório preliminar da auditoria só havia sido 
disponibilizado o termo de "Autorização de Saída de Material” assinado pelo responsável pelo 
transporte do Campus Nossa Senhora da Glória, em que pese ter sido requerido via SA – Solicitação 
de Auditoria nº 082/2019, item 6, o termo do Campus Itabaiana, entretanto, na atual manifestação 
da unidade, conforme anexo II, foi disponibilizado também à Audint o respectivo termo de 
"Autorização de Saída de Material” assinado pelo responsável pelo transporte e com data pretérita, 
referente ao Campus Itabaiana, extirpando em sua totalidade a falha apontada pela Audint nesta 
deficiência.  
 
Desta forma, não há o que se falar em falha de controle, mas sim, que ele existe, está adequado e 
vem sendo efetivo, pois nas duas situações testadas pela Audint não houve extravio do malote e 
foram apresentados os termos assinados, dos Campus de Glória e Itabaiana, do documento 
denominado "Autorização de Saída de Material”, único controle existente para a operação. 
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Por fim, a justificativa apresentada pela gestão, bem como sua evidência comprobatória, afastou 
totalmente a deficiência aqui apontada pela Audint, não havendo o que recomendar, porém 
destaca-se a importância de responder de forma completa e com o cuidado necessário às 
respectivas solicitações da Auditoria Interna, para evitar situações desta mesma natureza.  
 
f) Riscos e Efeitos: 
A ausência de documentos de controle de tramitação no envio de material bibliográfico para os 
Campi pode ocasionar extravios e consequentemente prejuízos para a gestão, docentes e discentes.   
 
 
DEFICIÊNCIA 021: Empréstimo de material bibliográfico, casualmente, realizado sem o auxílio do 
Sistema Pergamum.  
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Circulação de Material; 
- Regulamento das Bibliotecas; 
- Registro no Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas; 
- Relatório de Empréstimos – Emprestado (68) 
- Solicitação de Auditoria 084/2019 e 085/2019 
- Entrevistas aos bibliotecários e auxiliares 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Circulação de Material Bibliográfico, e após indagação aos gestores sobre os controles internos 
adotados, realizou-se aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco 
(classificadas pelos gestores) dentro deste processo para verificar a existência, adequação e 
efetividade dos controles, possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles 
internos.  
 
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Emprestar o material bibliográfico”, objetivo-
chave: “Disponibilizar os materiais bibliográficos no acervo para os usuários das bibliotecas do 
IFS” e que possui como risco “Extravio do material bibliográfico da biblioteca emprestado” e como 
controle interno existente “O registro no sistema Pergamum do empréstimo realizado mediante 
inserção de senha pessoal do usuário da biblioteca” referente ao processo “ Circulação de 
Material” que tem como objetivo-chave da atividade testada: “Disponibilizar aos usuários da 
biblioteca o material bibliográfico”. 
 
Neste sentido, o Manual de Processamento Técnico define o Sistema Pergamum como:  
 

O PERGAMUM - Sistema Integrado de Bibliotecas - é um sistema informatizado de 
gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de Centros de Informação. O 
Sistema contempla as principais funções de uma Biblioteca, atuando de forma integrada, 
com o objetivo de facilitar a gestão desses Centros e aperfeiçoar as atividades rotineiras, 
para melhor atender aos usuários. 
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A ferramenta disponibiliza várias informações e relatórios de controles disponíveis no sistema. Dis-
ponibiliza informações referentes a renovações, empréstimos, reservas, materiais pendentes, débi-
tos, histórico de transações, afastamentos, levantamento bibliográfico entre várias outras informa-
ções necessárias para a gestão. O sistema permite o gestor acompanhar, através do relatório “Em-
préstimo Emprestado (68)”, os empréstimos efetuados. Tal relatório traz informações do usuário 
como: Matrícula, Nome, Telefone, Código do Exemplar, Data do Empréstimo, Data de Devolução 
Prevista, Código do Acervo, Biblioteca, Endereço do Usuário, além de várias outras informações im-
portantes e necessárias.   
 
Neste contexto, o usuário deve ter cadastro no Sistema Pergamum para realizar empréstimo. Além 
disso, seguir o art. 13 do Regulamento das Bibliotecas que prevê o seguinte: 
 

Art. 13. Para que o usuário possa fazer empréstimos de material bibliográfico é necessário 
apresentar um documento de identificação com foto (carteirinha estudantil do IFS, 
carteira de identidade (RG), crachá de identificação funcional do IFS, carteira de 
habilitação, carteira de trabalho, entre outros). 
 

Assim, conforme Matriz de Riscos e Controles, percebe-se que o empréstimo do material 
bibliográfico ocorre no Sistema Pergamum através de login e senha de usuário. Outrossim, o Art. 20 
do Regulamento das Bibliotecas, dispõe que:   
 

Art. 20. O usuário poderá efetuar o empréstimo em todas as Bibliotecas do IFS, com a 
mesma matrícula e senha, contanto que o material seja devolvido na mesma Biblioteca. 

 
Em virtude do que foi mencionado, foi realizado pesquisa/entrevista com alguns bibliotecários e 
uma auxiliar de biblioteca, no intuito de verificar se ocorrem empréstimos por métodos que não 
seja pelo Sistema Pergamum. 
  
O resultado da pesquisa mostrou que os empréstimos são realizados no Sistema Pergamum, no 
entanto, eventualmente, em casos de emergências e em virtude da indisponibilidade do sistema, 
pode haver empréstimos manuais a professores, caso necessitem dos exemplares para atividades 
em sala de aula, mas que a orientação da DGB é para que os empréstimos sejam todos realizados 
pelo Sistema Pergamum.   
 
Isto posto, percebe-se que o Sistema Pergamum é uma ferramenta eficiente de controle de 
empréstimo com informações necessárias para mitigar o risco de extravio. Entretanto, em virtude 
de uma esporádica indisponibilidade do sistema verificou-se que eventualmente pode ocorrer 
empréstimo manual do material bibliográfico.  
 
c) Causas:  
Não adoção do controle interno administrativo exclusivo, via sistema Pergamum, para a realização 
dos empréstimos do material bibliográfico em todos as Bibliotecas do IFS. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
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“A orientação e/ou determinação da DGB para todas as bibliotecas do IFS é a de que toda e qualquer 
movimentação do acervo bibliográfico, reservas, renovações, devoluções e os empréstimos sejam 
feitos pelo Sistema PERGAMUM, os registros no PERGAMUM possibilitam o controle de cada 
atividade desenvolvida nas bibliotecas do IFS. Ademais, sobre o que foi dito à Audint de que as vezes 
alguns servidores fazem de forma manual, já estamos tomando providências e reforçando ao 
cumprimento da determinação da DGB.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Fundamentalmente, observa-se que a manifestação da unidade autentica a deficiência constatada 
pela auditoria, vez que afirma que tomarão providências com vistas a reforçar o cumprimento da 
determinação da DGB com relação ao único controle interno administrativo existente e 
normatizado para a realização dos empréstimos de material bibliográfico em todas as Bibliotecas 
do IFS, porém, não possibilitou o afastamento da deficiência apontada pela Audint, sendo mantida 
em todos os seus termos, e, para a qual, será realizada a verificação futura da existência, adequação 
e efetividade do controle interno.  
 
Desta maneira, cumpre realçar que a análise da Audint, nesta deficiência, referente ao processo de 
Circulação de Materiais Bibliográficos se restringiu à atividade “Emprestar o material bibliográfico” 
e se concentrou no risco mais alto (na avaliação do gestor) qual seja: “Extravio do material 
bibliográfico da biblioteca emprestado”. 
 
Ao mesmo tempo, nota-se que nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades 
elencadas pelos gestores como de maior risco dentro do processo de Circulação de Materiais, 
atividade esta informada pela própria gestão, conforme Apêndice I, Quadro 13, Ordem 2 deste 
Relatório. 
  
Nesta conjuntura, foi apresentado à Audint como controle interno administrativo existente e 
informado pela gestão como praticado, o seguinte: “O registro no sistema Pergamum do 
empréstimo realizado mediante inserção de senha pessoal do usuário da biblioteca”. 
 
Nesse diapasão, a Audint observou nos testes realizados que os empréstimos são realizados na sua 
grande maioria pelo Sistema Pergamum, no entanto, eventualmente, em casos de emergências e 
em virtude da indisponibilidade do sistema, ocorrem empréstimos manuais à comunidade 
acadêmica.  
 
Ademais, a Audint salienta que nada impede que a gestão decida criar também este controle 
complementar para abarcar as situações de indisponibilidade de sistema que impeçam o 
empréstimo dos materiais do acervo bibliográfico, desde que formalizem e normatizem tal 
procedimento, inclusive definindo a necessidade de inserir no sistema logo após retornar a sua 
disponibilidade, bem como arbitrar prazo para esta ação, tudo isso visando não prejudicar a 
comunidade acadêmica. Todavia, se a opção da gestão for somente de exclusividade do empréstimo 
via Sistema Pergamum, a auditoria verificará o cumprimento dessa decisão de controle em todas as 
bibliotecas do IFS em monitoramentos posteriores deste relatório, para validar a aplicação, 

mailto:audint@ifs.edu.br


  

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2019 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS (ACIA) 

NO ACERVO BIBLIOGRÁFICO. 

 

70 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1880/1854, email: audint@ifs.edu.br 

 

existência e efetividade do controle interno administrativo estatuído, nos mesmos moldes pelos 
quais foram realizados nesta deficiência.  
 
Nestes termos, a manifestação do gestor foi satisfatória em parte, porém não afastou a deficiência, 
sendo mantida em todos os seus termos, até ulterior deliberação da gestão quanto à sugestão da 
Audint e, a depender da decisão, se fará necessário à Audint a realização de testes no controle 
interno administrativo aprovado e praticado pela gestão, para verificar à sua adequação, existência 
e efetividade.    
 
f) Riscos e Efeitos: 
O empréstimo do material bibliográfico de forma manual, sem a formalização e normatização do 
procedimento, pode ocasionar extravios e causar prejuízos para administração.   
 
Recomendação 001:  
Aplicar controle interno administrativo efetivo para a realização de empréstimos de material 
bibliográfico e avaliar a adoção, de forma excepcional por indisponibilidade do sistema, de realizar 
empréstimos de material bibliográfico de forma manual, formalizando e normatizando tal 
procedimento, se for o caso.  
 
 
DEFICIÊNCIA 022: Controles de gestão não suficientes no suporte gerencial da atividade de 
renovação do material bibliográfico no Sistema Pergamum. 
 
a) Evidências: 
- Matriz de Risco e Controle do processo: Circulação de Material; 
- Regulamento das Bibliotecas; 
- Registro no Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas; 
- Relatório de Empréstimos – Emprestado (68). 
- Relatório Usuário – Histórico de Empréstimo 
 
b) Fato: 
Em nível de atividade a análise da Audint se concentrou nas atividades com maiores riscos dentro 
do macroprocesso do acervo bibliográfico, abrangendo diversos processos, dentre eles o da 
Circulação de Material Bibliográfico, e após indagação aos gestores sobre os controles internos 
adotados, realizou-se aplicação de testes de controle nas 3 (três) atividades de maior risco 
(classificadas pelos gestores) dentro deste processo para verificar a existência, adequação e 
efetividade dos controles, possibilitando a identificação das principais deficiências nos controles 
internos.  
 
Desta forma, neste fato foi analisada a atividade “Renovar o material bibliográfico”, objetivo-
chave: “Disponibilizar os materiais bibliográficos no acervo para os usuários das bibliotecas do 
IFS” e que possui como risco “Extravio do material bibliográfico da biblioteca emprestado” e como 
controle interno existente “O registro no sistema Pergamum do empréstimo realizado mediante 
inserção de senha pessoal do usuário da biblioteca” referente ao processo “ Circulação de 
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Material” que tem como objetivo-chave da atividade testada: “Permitir ao usuário permanecer 
com o livro pelo mesmo período”. 
 
Neste sentido, o Manual de Processamento Técnico define o Sistema Pergamum como:  
 

O PERGAMUM - Sistema Integrado de Bibliotecas - é um sistema informatizado de 
gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de Centros de Informação. O 
Sistema contempla as principais funções de uma Biblioteca, atuando de forma integrada, 
com o objetivo de facilitar a gestão desses Centros e aperfeiçoar as atividades rotineiras, 
para melhor atender aos usuários. 

 
A ferramenta disponibiliza várias informações e relatórios de controles disponíveis no sistema. Dis-
ponibiliza informações referentes as renovações, empréstimos, reservas, materiais pendentes, dé-
bitos, histórico de transações, afastamentos, levantamento bibliográfico entre várias outras infor-
mações necessárias para a gestão. O sistema permite o gestor acompanhar, através do relatório “ 
Empréstimo - Emprestado (68), os empréstimos efetuados. Tal relatório traz informações do usuá-
rio como: Matrícula, Nome, Telefone, Código do Exemplar, Data do Empréstimo, Data de Devolu-
ção Prevista, Código do Acervo, Biblioteca, Endereço do Usuário, além de várias outras informa-
ções importantes e necessárias.   
 

Neste contexto, o usuário deve ter cadastro no Sistema Pergamum para realizar a renovação. Além 
disso, o art. 21 do Regulamento das Bibliotecas prevê o seguinte: 
 

Art. 21. Os procedimentos de Renovação e Reserva poderão ser feitos presencialmente 
na Biblioteca ou pela Internet, através do Sistema de Bibliotecas do IFS.  

 
Outrossim, o Regulamento das Bibliotecas prevê no Art. 22, que o material bibliográfico pode ser 
renovado no máximo duas vezes consecutivas, conforme disposto a seguir:    

 
Art. 22. Para efetuar a Renovação dos materiais emprestados: 
I -Poderá ser feita por no máximo duas vezes consecutivas e se não houver reserva para 
o material; 
II - Material de empréstimo especial não poderá ser renovado; 
III - Para renovação do material de forma presencial o usuário deverá apresentá-lo ao 
atendente da Biblioteca; 
IV - Não serão aceitas renovações de empréstimos por terceiros; 

 
Destaca-se, também, no próprio Regulamento das Bibliotecas, a previsão do prazo permitido para 
que o usuário possa ficar de posse do material bibliográfico emprestado, conforme o art. 15, 
descrito abaixo:  
 

Art. 15. A quantidade de livros permitida para empréstimo por usuário segue a seguinte 
regra: 

TIPOS DE USUÁRIOS 
LIVROS ITENS ESPECIAIS 

QUANTIDADE  PRAZO QUANTIDADE  PRAZO 

Discentes  3 7 dias 3 3 dias 

Docentes 5 14 dias 3 3 dias 
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Técnicos Administrativo 
e de Laboratórios  3 7 dias 3 3 dias 

Estagiários Não é permitido o empréstimo domiciliar, mas sim consulta 

 

Outrossim, o artigo 39 do Regulamento das Bibliotecas prevê o seguinte:  
 
Art. 39. O usuário inadimplente receberá notificação de atraso via e-mail pelo Sistema 
Pergamum, a partir da data de devolução prevista. 

  
Dado ao exposto, para testar a atividade foi emitido o Relatório Empréstimos – Emprestados (68), 
referente a biblioteca do Campus Aracaju, e referente ao período de janeiro de 2019 a agosto de 
2019. Um dos parâmetros para a emissão do relatório foi verificar os usuários que tinham realizado 
empréstimo do material bibliográfico e não tinham devolvido e nem renovado. Nesse diapasão fora 
sorteado neste relatório, 10 (dez) usuários da biblioteca com empréstimos ativos de livros, con-
forme tabela a seguir:  
 
Tabela 1 - Usuário com empréstimo de material bibliográfico sem devolução e renovação 

Matrícula 
Data de 

empréstimo  

Data de 
devolução 

prevista 

Data da 
conferência pelo 

Auditor 

Dias 
Previstos 

para 
devolução 

Dias em atraso 
até a data  final 
desta auditoria 

201228111***** 05/08/2019 12/08/2019 29/11/2019 7 116 

20152EC****** 02/08/2019 09/08/2019 29/11/2019 7 119 

2016136***** 15/04/2019 22/04/2019 29/11/2019 7 228 

20193***** 13/02/2019 20/02/2019 29/11/2019 7 289 

21***** 08/05/2019 15/12/2019 29/11/2019 221 0 

20190***** 21/08/2019 28/08/2019 29/11/2019 7 100 

20183***** 30/07/2019 06/08/2019 29/11/2019 7 122 

20183***** 30/07/2019 06/08/2019 29/11/2019 7 122 

20172PPMEPT**** 14/03/2019 21/03/2019 29/11/2019 7 260 

2016136***** 27/05/2019 03/06/2019 29/11/2019 7 186 
Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 

 
 Da leitura da tabela acima, nota-se que 09 dos usuários estão com mais de 100 dias de atrasos na 
devolução, enquanto 01 (um) usuário está com prazo para devolução de 221 dias, ou seja, muito 
superior ao disposto no Regulamento das Bibliotecas.  
 
Ademais, fora realizado pela equipe de auditoria um empréstimo de uma obra bibliográfica, cuja 
devolução não ocorreu no prazo determinado e nem houvera renovação, ficando o exemplar além 
do prazo previsto, bem como não houvera notificação de atraso via e-mail pelo Sistema Pergamum.  
   
Sendo assim, em virtude do que foi mencionado, percebe-se que a renovação de empréstimo do 
material bibliográfico ocorre no Sistema Pergamum através de login e senha de usuário e que o sistema 
é uma ferramenta eficiente de gestão no controle de empréstimo e renovação do material 
bibliográfico com informações necessárias para mitigar o risco de extravio. Entretanto, não foi 
possível perceber que a gestão faz uso dos relatórios e informações para evitar o extravio.  
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Outrossim, verificou-se interferência humana no prazo de devolução determinado pelo 
Regulamento das Bibliotecas, além disso, percebeu-se também que o sistema não está notificando 
o usuário inadimplente.  
  
c) Causas:  
Não adoção/Insuficiência do controle interno administrativo instituído, via sistema Pergamum, para 
o acompanhamento dos prazos dos empréstimos do material bibliográfico em todos as Bibliotecas 
do IFS, bem como suas renovações e notificações aos usuários inadimplentes. 
 
d) Manifestação da Unidade:  
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, encaminhado através do Memorando Eletrônico 
nº 048/2020/AUDINT, a Direção Geral das Bibliotecas – DGB apresentou resposta por e-mail em 
14/01/2021, nos seguintes termos: 
 
“O Sistema Pergamum está configurado para que seja realizado um empréstimo e duas renovações 
por usuário. Eles têm o prazo de 7 (para aluno e técnico administrativo) e 14 dias corridos (para 
professores) utilizarem o material e devolverem a biblioteca. Quando algum usuário atrasa na 
devolução do material, ele é afastado automaticamente no sistema pelo período proporcional aos 
números de dias e de exemplares em atraso, conforme figura 1. 
 
1.No período em que o usuário está com os exemplares, ele recebe notificação dois dias antes da 
data de devolução, um dia após a data de devolução, caso ainda não tenha devolvido, e se ainda 
persiste no atraso é notificado semanalmente, conforme figura 1. O texto das cartas encaminhadas 
aos usuários em atraso pode ser observado na figura 2. 
 
Medidas estão sendo adotadas na configuração do sistema Pergamum para limitar que apenas o 
bibliotecário-coordenador e o auxiliar-alfa possam realizar empréstimos especiais, havendo um 
controle maior dos prazos de entrega destes materiais. 
 
O Pergamum é um sistema seguro para a circulação de materiais, bem como para outras atividades 
desenvolvidas nas Bibliotecas e na DGB. As inconsistências relatadas neste item, foram oriundas de 
ações humanas, já corrigidas e pelos oscilamentos constantes no sistema de tecnologia da 
Informação do IFS que ocasiona em possíveis falhas operacionais ocasionais no Pergamum, como 
nas demais bases de dados do Instituto. Figura 1. Anexo III.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Basicamente, ressalta-se que a manifestação da unidade certifica a deficiência constatada pela 
auditoria, vez que assevera que providências serão tomadas com vistas a limitar os responsáveis à 
realização de empréstimos aos usuários, bem como assegura que as inconsistências ocorreram por 
ações humanas e oscilação no sistema de tecnologia da Informação do IFS que ocasionaram as 
possíveis falhas operacionais no Pergamum, como nas demais bases de dados do Instituto, contudo, 
não teve o condão de afastar a deficiência apontada pela Audint, sendo mantida em todos os seus 
termos, e, para a qual, será realizada a verificação futura da existência, adequação e efetividade do 
controle interno ora estabelecido.  
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Nesse sentido, compete enfatizar que a análise da Audint, nesta deficiência, referente ao processo 
de Circulação de Materiais Bibliográficos se restringiu à atividade “Renovar o material bibliográfico” 
e se concentrou no risco mais alto (na avaliação do gestor) qual seja: “Extravio do material 
bibliográfico da biblioteca emprestado””. 
 
Além disso, observa-se que nesta deficiência a Audint se baseou em uma das três atividades 
elencadas pelos gestores como de maior risco dentro do processo de Circulação de Materiais, 
atividade esta informada pela própria gestão, conforme Apêndice I, Quadro 13, Ordem 3 deste 
Relatório. 
  
Nesta ocasião, foi apresentado à Audint como controle interno administrativo existente e informado 
pela gestão como praticado, o seguinte: “O registro no sistema Pergamum do empréstimo realizado 
mediante inserção de senha pessoal do usuário da biblioteca”. 
 
Ocorre que, a Audint verificou nos testes de controle realizados que a gestão não fez uso dos 
relatórios e informações para evitar o extravio, vez que se observou interferência humana no prazo 
de devolução determinado pelo Regulamento das Bibliotecas (221 dias ao invés de 7), bem como 
não houve renovação do empréstimo (em 9 dos 10 casos testados), além disso, percebeu-se 
também que o sistema não notificou o usuário inadimplente testado na amostragem.  
 
Desta forma, a manifestação do gestor foi satisfatória em parte, porém não afastou a deficiência, 
sendo mantida em todos os seus termos, até ulteriores monitoramentos a serem realizados pela 
Audint, visando verificar a adequação, existência e efetividade dos controles internos 
administrativos aprovados e praticados pela gestão, em quaisquer das bibliotecas do IFS, no tocante 
à arbitragem do prazo previstos para devolução dos materiais bibliográficos retirados por 
empréstimos (Art. 15), bem como suas regulares renovações (Art. 22) e notificações aos usuários 
inadimplentes (Art. 39) via Sistema Pergamum, conforme artigos do regulamento de Bibliotecas 
vigente. 
 
f) Riscos e Efeitos: 
A falta de acompanhamento, seguido de cobrança de devolução e renovação do material bibliográ-
fico emprestado, pode culminar no seu extravio, bem como gerar prejuízos intelectuais aos usuários 
e prejuízos financeiros à instituição.     
 
Recomendação 001:  
Avaliar a necessidade de implementar, em condições especiais e fundamentadas, a possibilidade de 
realização de empréstimos/renovação de material bibliográfico por prazos superiores aos 
informados no Regulamento das Bibliotecas, e caso positivo, formalizar e normatizar o 
procedimento.  
 
Recomendação 002:  
Automatizar no Sistema Pergamum, os prazos para devolução e renovação do material bibliográfico, 
de modo que, não haja interferência humana na concessão de prazo final de devolução ou 
renovação.   
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Recomendação 003:  
Notificar de forma efetiva, via Sistema Pergamum, os usuários inadimplentes com relação a 
devolução dos materiais bibliográficos retirados por empréstimos. 
 
 

2.2 Nível de maturidade dos controles internos administrativos 
 

2.2.1 Nível de entidade 
  

A avaliação em nível de entidade permite diagnosticar a presença e o funcionamento de 
todos os componentes da estrutura de controle interno utilizada como referência, conforme pre-
visto no art. 11 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016 e no §2º do inciso II do art. 9º 
da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da Gestão do IFS.  Nesse sentido, foram anali-
sados se os cinco componentes do COSO I (ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de 
controle, informação e comunicação e atividades de monitoramento) e seus 17 princípios estavam 
presentes e funcionando em toda DGB. 
 
 Para tanto, a avaliação em nível de entidade foi realizada por meio da aplicação do Questio-
nário online de Avaliação de Controles Internos (QACI nº 001), conforme APÊNDICE II, que foram 
aplicados junto aos servidores que atuam na coordenação das bibliotecas nos campi, com a estru-
tura administrativa da DGB (coordenadorias e direção) e o Pró-reitor de Ensino, bem como aos au-
ditores envolvidos na Ação, sendo as avaliações dos auditores baseadas nos testes de auditoria re-
alizados por meio de exame documental, levantamento de dados, observação direta e outras técni-
cas pertinentes, com 35 questões em que os servidores puderam escolher uma entre quatro opções 
de resposta: Não (Não existe ou não praticado); Em menor parte (Não formalizado e/ou aplicado 
em menor parte na Instituição); Em maior parte (Formalizado e/ou aplicado em maior parte na Ins-
tituição) ou Sim (Formalizado, Praticado e Supervisionado). 
 

A aplicação do questionário deu-se de forma online, por meio da ferramenta Google Formu-
lários. Do total de 15 servidores selecionados na área, 13 responderam ao QACI nº 01. Ademais, os 
02 auditores envolvidos na Ação também responderam ao questionário, sendo as avaliações base-
adas nos testes de auditoria realizados por meio de exame documental, levantamento de dados, 
indagações orais e outras técnicas pertinentes.  

 
 Com base nas informações levantadas e conclusões obtidas após aplicação dos testes de 
auditoria, foi calculado o nível de maturidade dos controles internos em nível de entidade na Di-
retoria Geral de Bibliotecas, com base na média da avaliação dos servidores (peso 4) e dos auditores 
(peso 6) sobre os cinco componentes do COSO I, conforme demonstrado na tabela abaixo: 
 
Tabela 2 – Resultado da avaliação dos controles internos, em nível de entidade 

Unidade 
Solicitante 

1. Ambi-
ente de 
Controle 

2. Avalia-
ção de 
Risco 

3. Ativida-
des de Con-

trole 

4. Informa-
ção  /Comu-

nicação 

5. Monitora-
mento 

Média 
Nível de 

Maturidade 

Servidores  53,83% 
53,56% 54,15% 53,56% 50,00% 

53,02% 
Intermediá-

rio 

Auditores 61,51% 28,57% 27,49% 42,85% 0,00% 32,08% Inicial/Básico 
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Unidade 
Solicitante 

1. Ambi-
ente de 
Controle 

2. Avalia-
ção de 
Risco 

3. Ativida-
des de Con-

trole 

4. Informa-
ção  /Comu-

nicação 

5. Monitora-
mento 

Média 
Nível de 

Maturidade 

Média Geral 58,44% 38,56% 38,15% 47,13% 20,00% 40,46% 
Intermediá-

rio 

Fonte: Questionários de Avaliação de Controles Internos aplicados aos servidores e auditor. 
 Fraturando as médias totais alcançadas por cada um dos componentes do Modelo Coso, 
identificamos que o componente “Ambiente de Controle” recebeu a melhor avaliação (58%). Em 
sentido contrário, o componente “Monitoramento” obteve a pior avaliação (20%). 
  

 Para uma melhor interpretação dos resultados da avaliação do nível de maturidade dos sis-
temas de controle interno utilizou-se como base na escala proposta pelo TCU, conforme Acórdão 
nº 568/2014–Plenário. O quadro a seguir descreve cada nível: 
 
 
Quadro 7 – Interpretação dos resultados da avaliação do nível de maturidade 

Nível Pontuação Definição 

Inicial 0% a 20% 
Baixo nível de formalização; documentação sobre controles internos não 
disponível; ausência de comunicação sobre controles internos. 

Básico 20,1% a 40% 
Controles internos tratados informalmente; ainda não há treinamento e 
comunicação sobre controles internos. 

Intermediário 40,1 a 70% 
Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre con-
troles internos. 

Aprimorado 70,1% a 90% 
Controles Internos obedecem aos princípios estabelecidos; São supervisio-
nados e regularmente aprimorados. 

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

Fonte: Acórdãos - TCU Plenário 2467/2013, 568/2014 e 476/2015 
 

 Ademais, confrontando-se o resultado da autoavaliação feita pelos servidores com a nota 
final atribuída pela equipe de auditoria, após as verificações realizadas, conforme gráfico abaixo, 
percebemos que as maiores variações entre as duas avaliações ocorreram nos componentes “Ativi-
dades de controle” e “Monitoramento”.  
  
Figura 8 - Autoavaliação versus Nota atribuída após análise 

Fonte: Questionários de Avaliação de Controles Internos aplicados à DGB e Auditores 
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 A grande variação entre as duas avaliações ocorrida entre a visão dos auditores e servidores 
da estrutura administrativa da DGB (coordenadorias e direção) e o Pró-reitor de Ensino no compo-
nente “Monitoramento” indica que os servidores não têm uma visão tão clara da fase de monitora-
mento dos controles internos administrativos instituídos no macroprocesso do acervo bibliográfico 
(abrangendo os seguintes processos: Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, 
Inventário e Registro Patrimonial), bem como pelas ausências de respostas de alguns servidores, ou 
mesmo pela falta de evidências para comprovar a realização das atividades.   
 

 Assim, os resultados encontrados pela Auditoria Interna do IFS apontam que os controles 
internos no macroprocesso do acervo bibliográfico (abrangendo os seguintes processos: Aquisição, 
Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial) do IFS 
alcançaram o nível intermediário de maturidade, o que evidencia a necessidade de 
aperfeiçoamento no sistema de controles administrativos do IFS. A figura adiante consolida essa 
situação. 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Nível de maturidade dos controles internos, em nível de entidade 
 
 

       
                

 Inicial Básico Intermediário Aprimorado Forte   
  0% 20%   40%                   70%                      90%                   100% 

 Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 
 

Portanto, observando os cinco componentes do COSO I avaliados, conforme figura a seguir,  
percebe-se que o componente Ambiente Interno (É um conjunto de normas, processos e estruturas 
que fornece a base para a condução do controle interno por toda a área que envolve o acervo 
bibliográfico) recebeu a melhor pontuação (12% dos 20% possíveis), enquanto que o componente 
Monitoramento (é obtido por meio de revisões específicas ou monitoramento contínuo, 
independente ou não, realizados sobre todos os demais componentes de controles internos, com o 
fim de aferir sua eficácia, eficiência, efetividade, economicidade, excelência ou execução na 
implementação dos seus componentes e corrigir tempestivamente as deficiências dos controles 
internos) registrou a menor pontuação (4% dos 20% possíveis), sendo necessárias algumas ações 
pontuais para melhorar este índice. 
 

  
40,46% 
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Figura 10 - Resultado da Avaliação dos Componentes do Sistema de Controles Internos do acervo bibliográfico 

 
Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 

 
 

2.2.2 Nível de atividades 
  

Avaliar controles internos no nível de atividades significa avaliar os controles que incidem 
direta ou indiretamente sobre atividades, operações, processos ou sistemas específicos, isto é, no 
nível dos processos organizacionais da instituição, revisando objetivos-chave de processos e 
atividades neles contidas, identificando e avaliando os riscos relevantes relacionados a esses 
objetivos, bem como os controles que a gestão adota para administrá-los.  
 
 Conforme detalhado nos tópicos 1.3 - Metodologia do trabalho e 1.4 - Escopo, em atenção 
às áreas mais relevantes para as quais se devem dirigir os esforços da avaliação desta auditoria, 
foram definidas pelos servidores da estrutura administrativa da DGB (coordenadorias e direção) e o 
Pró-reitor de Ensino as seguintes atividades críticas do macroprocesso do acervo bibliográfico 
(abrangendo os seguintes processos: Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, 
Inventário e Registro Patrimonial), conforme quadro a seguir: 
 
Quadro 8 – Atividades críticas de cada macroprocesso 

Processo Atividades Relevantes/Críticas 

Aquisição 

"Atividade 1: Cadastrar Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) no módulo Plano de Ensino do 
Pergamum" 

"Atividade 4: Realizar a Substituição de Títulos indisponíveis no mercado" 

"Atividade 9: Enviar materiais adquiridos para os campi interessados." 

Catalogação 

"Atividade 1: Receber material bibliográfico" 

"Atividade 6: Concluir processo de catalogação inserindo exemplares no Sistema Pergamum." 

"Atividade 7: Realizar preparo técnico do material bibliográfico (Gerar as etiquetas no Perga-
mum e afixá-las; aplicar a tarja magnética para proteção do material; aplicar demais carim-
bos)." 

"Atividade 1: Receber material bibliográfico" 

1  – A m b i e n t e  I n t e r n o

2  – A v a l i a ç ã o  d e  R i s c o s

3  – A t i v i d a d e s  d e  C o n t r o l e

4  – I n f o r m a ç õ e s  e  C o m u n i c a ç õ e s

5  – M o n i t o r a m e n t o

T O T A L

11,6872

7,7122

7,6308

9,4258

4

40,456

1 – Ambiente Interno 2 – Avaliação de Riscos 3 –
Atividades de Controle 4 – Informações e 
Comunicações 5 – Monitoramento TOTAL
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Circulação de Ma-
teriais 

"Atividade 2: Emprestar o material bibliográfico" 

"Atividade 3: Renovar o material bibliográfico" 

Conservação 

"Atividade 4: Solicitar periodicamente a contratação de empresa especializada em higieniza-
ção." 

"Atividade 6: Solicitar periodicamente a contratação de empresa especializada em dedetiza-
ção." 

"Atividade 7: Retirar do acervo obras contaminadas." 

Inventário 

"Atividade 2: Solicitar cadastro do respectivo inventário no Sistema Pergamum" 

"Atividade 3: Cadastrar inventário no Sistema Pergamum" 

"Atividade 13: Gerar relatórios" 

Registro Patrimo-
nial 

"Atividade 2: Conferir e receber o material " 

"Atividade 3: Catalogar o material: Criar acervo" 

"Atividade 4: Catalogar o material: Gerar número de exemplar e inserir tombamento no Sis-
tema Pergamum." 

Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 

 
 Após a etapa de identificação das principais atividades dentro de cada processo: Aquisição, 
Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial, do 
macroprocesso acervo bibliográfico, realizou-se aplicação de testes de controle para verificar a 
existência, aderência e adequação/efetividade destes controles. O resultado detalhado dessa 
avaliação encontra-se no Apêndice V desse Relatório. O quadro a seguir detalha os critérios 
adotados para avaliação:  
 
Quadro 9 – Critérios adotados para avaliação em nível de atividades 

Critério 
Escala de nota  

para avaliação do controle 
Descrição 

Existência 

0 – Controle inexistente Controle inexistente. 

1 – Controle existente 
Considerado quando existe uma atividade de controle com 
o intuito de minimizar o impacto de um possível risco, no 
objetivo final pretendido. 

Aderência 2 – Controle é executado 
Considerado quando há registros de que a atividade de 
controle estabelecida é executada. 

Adequação/Efetividade 3 – Controle é efetivo 
Considerado quando a atividade de controle tem se mos-
trado adequada para minimizar os riscos identificados, 
sem falhas detectadas nas análises da Audint. 

Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 

 
 Desse modo, como base na realização dos testes de auditoria e na pontuação obtida divi-
dindo-se o total de quesitos atendidos frente ao total de quesitos possíveis para cada critério de 
análise (existência, aderência e adequação), foi possível calcular o nível de maturidade dos con-
troles internos em nível de atividades, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
 
Quadro 10 – Resultado da avaliação dos controles internos, em nível de atividades 

Unidade 
1ª Atividade 

escolhida 
2ª Atividade 

escolhida 
3ª Atividade 

escolhida 
Grau de ma-

turidade 
Nível de  

Maturidade 

Aquisição 100% 56% 33% 60% Intermediário 

Catalogação 33% 100% 100% 78% Aprimorado 

Circulação de Materiais 67% 67% 67% 67% Intermediário 
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Unidade 
1ª Atividade 

escolhida 
2ª Atividade 

escolhida 
3ª Atividade 

escolhida 
Grau de ma-

turidade 
Nível de  

Maturidade 

Conservação 33% 100% 100% 78% Aprimorado 

Inventário 33% 33% 67% 44% Intermediário 

Registro Patrimonial 67% 100% 100% 89% Aprimorado 

Resultado Geral da Maturidade 69% Intermediário 

Fonte: Elaborado pela Audint/IFS 

 
 Analisando as médias totais alcançadas para cada uma das atividades avaliadas, conclui-se 
que as atividades que foram avaliadas pela Audint no processo de Registro Patrimonial receberam 
a nota mais alta (89%). Por outro lado, as atividades do processo de Inventário, obtiveram a 
avaliação mais baixa (44%), sendo a realização desta atividade uma das mais importantes, visto que 
é por meio desta atividade que se identifica possíveis extravios, além de verificar as condições físicas 
dos exemplares, avaliar o nível de segurança do acervo, entre outras. 
 
 Utilizando-se da escala proposta pelo TCU, já citada no tópico anterior, percebe-se que o 
nível de maturidade dos controles internos em nível de atividades é “Intermediário”, evidenciando 
média formalização de controles que incidem diretamente das atividades avaliadas, bem como há 
princípios e padrões documentados e formalizados. Em linhas gerais, na avaliação da Audint, per-
cebe-se que no macroprocesso acervo bibliográfico no IFS o nível de maturidade foi um dos melho-
res já avaliados pela Audint, com alguns pontos de melhorias que precisam ser observados pela 
gestão. A figura adiante consolida essa situação. 
 
Figura 11 – Nível de maturidade dos controles internos do IFS, em nível de atividades 
 

       
                

 Inicial Básico Intermediário Aprimorado Forte   

  0% 20%   40%                   70%                      90%                   100% 
 Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFS 

69% 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A presente auditoria teve como objetivo principal avaliar a estrutura dos controles adotados, com 
vistas a evitar a ocorrência de impropriedades e irregularidades na condução dos processos e 
operações sistêmicos, analisando a adoção de princípios, atividades, e instrumentos próprios e 
específicos. 
 
Para tanto, buscou-se  verificar a presença e o funcionamento dos controles internos, descritos no 
item 1.3 deste Relatório,  como também para auxiliar na avaliação da estrutura dos controles 
internos no macroprocesso do acervo bibliográfico (abrangendo os seguintes processos: Aquisição, 
Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, Inventário e Registro Patrimonial), foi avaliado, 
em nível de entidade, os controles internos pela Diretoria Geral de Biblioteca, utilizando o Modelo 
do COSO I, verificando a presença e o funcionamento dos 5 componentes e 17 princípios propostos 
no Modelo, conforme solicitado no item 82 da Instrução Normativa nº 03/2017/MP-CGU, que 
aprovou o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo 
Federal, em nível de atividade, a existência, adequação e aderência dos controles internos das 
unidades gestoras do IFS relativos às atividades relevantes e necessárias às aquisições, conservação, 
circulação de materiais, inventário, catalogação e registro patrimonial do acervo bibliográfico do 
IFS, a serem selecionadas a partir da aplicação da matriz de riscos e controles e, por fim, o nível de 
maturidade dos controles internos existentes da DGB, em nível de Entidade, e, em nível de 
Atividades. 
  
No que se refere à avaliação em nível de entidade, em face dos exames realizados e considerando 
os resultados mensurados em cada componente integrante da metodologia COSO I: Ambiente de 
Controle, Avaliação de Riscos, Atividades de Controles, Informação e Comunicação e 
Monitoramento, foi possível concluir que o nível de maturidade dos controles é intermediário. 
Infere-se que o IFS vem fornecendo base para a condução do controle interno por meio de 
diretrizes, normas, processos e estruturas que ressaltam a importância do controle interno, como é 
o caso dos planos de contingências, Instruções Normativas, Manuais, Regulamentos, Documentos 
Referência, Mapeamento de Processos, fluxogramas, necessários para manutenção do controle na 
Diretoria. 
 
Contudo, foi possível identificar algumas deficiências que impactam diretamente no 
desenvolvimento e o desempenho dos controles internos referentes ao macroprocesso do acervo 
bibliográfico (abrangendo os seguintes processos: Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, 
Conservação, Inventário e Registro Patrimonial), tais como: Não adoção da Avaliação de riscos das 
atividades desenvolvidas na Diretoria Geral de Bibliotecas-DGB do IFS, Deficiências na capacitação 
de chefes de setor e agentes administrativos nos conceitos de controles internos e gestão de riscos 
nas atividades relacionados ao acervo bibliográfico do IFS, Ausência/Intempestividade de 
cadastramento do inventário no sistema Pergamum referente ao acervo bibliográfico do IFS, entre 
outros. 
 
A avaliação em nível de atividades demonstrou que o nível de maturidade dos controles internos 
das atividades analisadas durante os trabalhos é “Intermediário”, evidenciando média formalização 
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de controles que incidem diretamente das atividades avaliadas, bem como há princípios e padrões 
documentados e formalizados. 
 
Também foi possível detectar pontos positivos adotados pela gestão, tais como: Efetividade na 
aplicação de estrutura de governança, estruturas, níveis de subordinação, autoridades, 
responsabilidades e busca dos objetivos; Efetividade na atividade de solicitar periodicamente a 
contratação de empresa especializada em dedetização; Procedimento de controle efetivo da 
atividade de retirada do acervo de obras contaminadas; Procedimento de controle devidamente 
executado da atividade de geração de relatórios no sistema Pergamum; Procedimento de controle 
efetivo para auxiliar na atividade de catalogar o material criando o acervo bibliográfico do IFS, 
Procedimento efetivo de cadastro dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) no módulo Plano de 
Ensino do Sistema Pergamum, dentre outros. 
 
Neste sentido, constatou-se o empenho de toda a equipe da DGB, COBIBs, demais servidores 
envolvidos no macroprocesso acervo bibliográfico no preenchimento das matrizes de riscos e 
controles, respostas aos questionários de avaliação dos controles, e demais atividades que 
permearam a presenta auditoria. 
 
Sobre os benefícios esperados desta auditoria pode-se mencionar, principalmente, a contribuição à 
melhoria nos controles internos, cujas deficiências foram evidenciadas pelas impropriedades 
apresentadas neste Relatório, na conscientização quanto à importância da supervisão e 
monitoramento dos controles e na formalização, padronização e comunicação das rotinas e 
procedimentos, bem como aperfeiçoar a atuação dos gestores e agentes públicos. 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. 
 
Por fim, a equipe de auditores agradece a todos os servidores pela disponibilidade das informações 
requisitadas e se coloca à disposição para elucidar quaisquer inconsistências relatadas, visando, 
sobretudo, o aperfeiçoamento dos controles internos no macroprocesso do acervo bibliográfico 
(abrangendo os seguintes processos: Aquisição, Catalogação, Circulação de Materiais, Conservação, 
Inventário e Registro Patrimonial) do IFS. 
 

 
Aracaju/SE, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 

 

Raquel da Silva de Oliveira Estácio  Giulliano Santana Silva do Amaral 
Auditora Interna Auditor Interno 

 

Ivan Carlos de Souza  William de Jesus Santos 
Auditor Interno Chefia da Auditoria Interna 
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APÊNDICE I – LISTA DE TODAS AS ATIVIDADES RELEVANTES DE CADA PROCESSO, RELACIONADAS 
AO MACROPROCESSO ACERVO BIBLIOGRÁFICO. 
 
Quadro 11 - Matriz de Riscos do processo Aquisições 

PROCESSO: AQUISIÇÕES (até o envio para os campi) 

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Adquirir materiais bibliográficos impressos, nacionais e estrangeiros, constituído 
de livros, mapas, publicações oficiais e normas técnicas, bem como materiais audiovisuais. 

Ordem 
Perfil / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  
X

 

Im
p

ac
to

 

Descrição 

1 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) /  
Cadastrar Projetos 
Pedagógicos de 
Curso (PPC) no mó-
dulo Plano de En-
sino do Pergamum 

1. Instabilidade da internet;  2 3 6 Médio 

2. Instabilidade do Pergamum 2 3 6 Médio 

3. Cadastramento errado ou indevido do PPC 
(falha humana) 

2 2 4 Médio 

4. Ausência de pessoal responsável pelo cadas-
tramento (atestados, licenças, férias, ou qual-
quer ausência) 

2 3 6 Médio 

2 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) / 
Elaborar Solicita-
ções de Cotação 
(SC) a partir dos da-
dos que foram ca-
dastrados no mó-
dulo Plano de En-
sino do Pergamum 

1. Instabilidade do Pergamum 2 3 6 Médio 

2. Falha humana na elaboração da SC (Elabora-
ção Manual ou automática) 

1 2 2 Baixo 

3. Ausência de pessoal responsável pela elabo-
ração da SC 

1 4 4 Médio 

3 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) / 
Elaborar Ordens de 
Fornecimento (OF) 
após resposta das 
Distribuidoras 

1. Ausência da autoridade ratificadora da OF 1 4 4 Médio 

2. Falha humana na elaboração da OF (Elabo-
ração Manual ou automática) 

1 4 4 Médio 

3. Ausência de pessoal responsável pela elabo-
ração da OF 

1 4 4 Médio 

4 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) / 
Realizar a Substitui-
ção de Títulos indis-
poníveis no mer-
cado 

1. A CDC não comunicar à Cobib sobre itens in-
disponíveis; 

2 4 8 Alto 

2. Bibliotecário não comunicar à Coordenação 
de Curso em tempo; 

1 4 4  

3. A Coordenação de Curso não realizar a subs-
tituição dos itens; 

3 4 12 Alto 

4. Os itens indicados para substituição estarem 
também indisponíveis para compra; 

4 4 16 Muito Alto 

5. Os itens indicados para substituição não se-
rem solicitados para a Distribuidora. 

1 4 4 Médio 

5 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) / 
Conferir notas fis-
cais comparando-as 
à Ordens de Forne-
cimento objetos da 
aquisição (já envi-
ada à Distribuidora) 

1. Verificação incorreta 1 4 4 Médio 

2. Ausência de pessoal responsável pela verifi-
cação 

1 4 4 Médio 

6 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) / 
Conferir materiais 
solicitados compa-
rando-os às notas 
fiscais 

1. Verificação incorreta 2 3 6 Médio 

2. Ausência de pessoal responsável pela verifi-
cação 

1 4 4 Médio 
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PROCESSO: AQUISIÇÕES (até o envio para os campi) 

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Adquirir materiais bibliográficos impressos, nacionais e estrangeiros, constituído 
de livros, mapas, publicações oficiais e normas técnicas, bem como materiais audiovisuais. 

Ordem 
Perfil / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  
X

 

Im
p

ac
to

 

Descrição 

7 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) / 
Elaborar processos 
de pagamento das 
notas fiscais 

1. Atraso na confecção de documentos que 
compõem o processo 

1 4 4 Médio 

2. Ausência de atesto 1 3 3 Médio 

3. Processo de pagamento incompleto 1 3 3 Médio 

8 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) / 
Encaminhar proces-
sos para os campi 

interessados 

1. Extravio do processo durante o envio;  1 3 3 Médio 

2. Atraso no pagamento da nota fiscal 1 4 4 Médio 

3. Ausência de envio do processo de paga-
mento 

1 3 3 Médio 

9 

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

de Coleções (CDC) / 
Enviar materiais ad-
quiridos para os 
campi interessados 

1. Extravio do material durante o envio; 1 4 4 Médio 

2. Ausência de envio; 1 4 4 Médio 

3. Atraso de envio do material adquirido 2 3 6 Médio 

4. Não disponibilização do material adquirido 
na Biblioteca 

1 4 4 Médio 

Fonte: Elaborado pela DGB 
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Quadro 12 - Matriz de Riscos do processo Catalogação 

PROCESSO: CATALOGAÇÃO  

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Registrar no Sistema Pergamum as informações bibliográficas possibilitando a 
recuperação da informação pelo usuário. 

Ordem 
Perfil Responsável / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  

X
 

Im
p

ac
to

 

 Descrição  

1 
Bibliotecário cataloga-
dor/ Receber material 

bibliográfico 

1. Extravio do malote; 1 3 3 Médio 

2. Bibliotecário não receber o malote no Sis-
tema Pergamum impedindo a disponibiliza-
ção do material para empréstimo; 

1 3 3 Médio 

3. Haverá problemas de parâmetros du-
rante o empréstimo, impedindo a realização 
do empréstimo; 

1 3 3 Médio 

4. Extravio do material no trajeto CO-
ALP/COPAT Biblioteca. 

1 3 3 Médio 

2 
Bibliotecário cataloga-
dor /Analisar o mate-

rial bibliográfico 

1. Colher dados incorretamente;  1 3 3 Médio 

2. A obra conter dados incorretos e/ou im-
precisos; 

1 3 3 Médio 

3 

Bibliotecário cataloga-
dor /Catalogar a obra 
inserindo dados e in-
formações para cria-
ção do acervo no Sis-

tema Pergamum 

1. Inserir dados incorretamente; 1 3 3 Médio 

4 
Bibliotecário cataloga-

dor /Classificar con-
forme a CDU 

1. Colocar em uma área do conhecimento 
incorreta; 

1 3 3 Médio 

2. Não encontrar a obra no acervo. 1 3 3 Médio 

5 

Bibliotecário cataloga-
dor / 

Indexar a obra inse-
rindo informações  no 
Sistema Pergamum 

1. Não recuperação das obras pelo usuário 
final 

1 3 3 Médio 

2. Indexar termos incorretos 1 3 3 Médio 

3. Utilizar termos desconexos 1 3 3 Médio 

6 

Bibliotecário cataloga-
dor / 

Concluir processo de 
catalogação inserindo 
exemplares no Sis-
tema Pergamum 

1. Gerar registros múltiplos para o mesmo 
exemplar 

1 3 3 Médio 

2. Inserir informações incorretas 1 3 3 Médio 

3. Inserir informações incompletas 1 3 3 Médio 

4. Não recuperação das obras pelo usuário 
final 

1 3 3 Médio 

7 

COBIB / 
Realizar preparo téc-
nico do material bibli-
ográfico 
(Gerar as etiquetas no 
Pergamum e afixá-las; 
aplicar a tarja magné-
tica para proteção do 
material; aplicar de-
mais carimbos) 

1. Disponibilizar material sem etiqueta, sem 
antifurto, ou sem carimbo; 

1 3 3 Médio 

2. Colar etiqueta no material incorreto; 1 3 3 Médio 

3. Colar antifurto defeituoso; 1 3 3 Médio 

4. Alocar no acervo de forma incorreta 1 3 3 Médio 

8 

CPT / 
Realizar controle de 

qualidade do proces-
samento técnico reali-
zado pelos bibliotecá-

rios catalogadores 

1. Despadronização do processamento téc-
nico;  

1 3 3 Médio 

2. Crescimento do número de inconformi-
dades. 

1 3 3 Médio 
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PROCESSO: CATALOGAÇÃO  

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Registrar no Sistema Pergamum as informações bibliográficas possibilitando a 
recuperação da informação pelo usuário. 

Ordem 
Perfil Responsável / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  

X
 

Im
p

ac
to

 

 Descrição  

9 

CPT / 
Fornecer feedback aos 
bibliotecários catalo-
gadores de possíveis 
inconformidades co-
metidas durante o 
processamento téc-
nico e observadas du-
rante o controle quali-
dade 

1. Perpetuar as inconformidades no Sistema 
Pergamum. 

1 3 3 Médio 

10 
CPT/ Realizar capacita-

ções periódicas para 
os bibliotecários 

1. Ausência dos Bibliotecários na capacita-
ção 

1 3 3 Médio 

Fonte: Elaborado pela DGB. 
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Quadro 13 - Matriz de Riscos do processo Circulação de Materiais 

PROCESSO: CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS 

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Disponibilizar os materiais bibliográficos no acervo para os usuários das 
bibliotecas do IFS 

Ordem 
Perfil / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  
X

 

Im
p

ac
to

 

Descrição 

1 
COBIB / Receber 
material bibliográ-
fico 

1.1. Extravio do malote 
  

3 4 12 Alto 

1.2. Bibliotecário não receber o malote no Sis-
tema Pergamum 

2 3 6 Médio 

1.3.Erro de cadastramento de parâmetros do 
sistema Pergamum, ocasionando problemas 
durante o empréstimo  

1 3 3 Médio 

1.4. Extravio do material  1 4 4 Médio 

2 
COBIB / Emprestar 
o material bibliográ-
fico 

2.1. Extravio do material bibliográfico da bibli-
oteca emprestado 

3 4 12 Alto 

 
2.2. Deterioração do material bibliográfico em-
prestado 

3 3 9 Alto 

 
2.3. Realização do empréstimo sem registro no 
Sistema Pergamum 

2 2 4 Médio 

 
2.4. Erro de cadastramento de parâmetros do 
sistema Pergamum, ocasionando problemas 
durante o empréstimo 

1 3 3 Médio 

3 
COBIB / Renovar o 
material bibliográ-
fico 

3.1. Extravio do material bibliográfico da bibli-
oteca emprestado 

3 4 12 Alto 

3.2. Deterioração do material bibliográfico em-
prestado 

3 3 9 Alto 

 
3.3. Erro de cadastramento de parâmetros do 
sistema Pergamum, ocasionando problemas 
durante o empréstimo 

1 3 3 Médio 

4 
COBIB / Devolver o 
material bibliográ-
fico 

4.1. O material emprestado não ser devolvido  3 4 12  

 
4.2.  O Material ser devolvido fisicamente e 
não no sistema 

3 2 6 Médio 

4.3. O material ser devolvido no sistema e não 
ter sido recebido fisicamente 

2 2 4 Médio 

5 
COBIB / Reservar o 
material bibliográ-
fico 

5.1. Instabilidade do Sistema Pergamum 3 4 12 Alto 

6 

COBIB / Verificar fi-
sicamente o aspecto 
do material em cir-
culação 

6.1. Manter material avariado em circulação  1 2 2 Baixo 

Fonte: Elaborado pela DGB. 
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Quadro 14 - Matriz de Riscos do processo Conservação 

PROCESSO: CONSERVAÇÃO 

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Preservar e conservar o material bibliográfico disponibilizado visando aumentar 
a sua vida útil. 

Ordem 
Perfil / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  
X

 

Im
p

ac
to

 

Descrição 

1 

Coordenadoria de 
Treinamento e Ca-
pacitação (CTC) / 
Treinar e capacitar 
usuários e colabora-
dores da biblioteca 
quanto ao manu-
seio do material 

1. Não realizar treinamentos e capacitações 2 4 8 Alto 

2. Realizar treinamentos e capacitações defici-
entes 

2 4 8 
Alto 

3. Ausência dos participantes nos treinamen-
tos e capacitações 

2 5 10 

Alto 

2 
COBIB / Manter o 
ambiente devida-
mente climatizado 

1. Ausência de condicionadores de ar no 
acervo 

1 5 5 Médio 

2. Manter os condicionadores de ar desligados 
e/ou em temperaturas inadequadas 

2 5 10 
Alto 

3. Falta de contrato ativo de manutenção dos 
condicionadores de ar  

2 5 10 
Alto 

3 

COBIB / Realizar re-
gularmente higieni-
zação básica  no 
acervo 

1. Agentes físicos, químicos e biológicos danifi-
carem os materiais 

3 5 15 Muito Alto 

4 

DGB / Solicitar peri-
odicamente a con-
tratação de em-
presa especializada 
em higienização 

1. Agentes físicos, químicos e biológicos danifi-
carem os materiais. 

4 5 20 Muito Alto 

5 
COBIB / Manter a 
iluminação ade-
quada 

1. Ausência de fornecimento de energia elé-
trica 

4 5 20 Muito Alto 

2. Exposição do material à iluminação exces-
siva. 

2 5 10 
Alto 

3. Utilizar iluminação insuficiente no acervo 
causando seu manuseio desnecessário 

2 5 10 
Alto 

6 

DGB / Solicitar peri-
odicamente a con-
tratação de em-
presa especializada 
em dedetização 

1. Pragas danificarem os materiais 4 5 20 Muito Alto 

7 
COBIB / Retirar do 
acervo obras conta-
minadas 

1. Obras contaminadas danificarem os demais 
materiais 

4 5 20 Muito Alto 

8 
DGB / Alocar o ma-
terial adequada-
mente 

1. Falta de mobiliário adequado 2 5 10 Alto 

2. Equipe não capacitada 2 5 10 
Alto 

Fonte: Elaborado pela DGB. 
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Quadro 15 - Matriz de Riscos do processo Inventário 

PROCESSO: INVENTÁRIO 

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Verificar o acervo com a finalidade de confrontar os itens registrados e os 
existentes, permitindo identificar possíveis extravios. Além de verificar as condições físicas dos exemplares; avaliar o 
nível de segurança do acervo, considerando o sistema utilizado; ordenar materiais nas estantes; identificar a presença 
de insetos no acervo, como cupins e outras pragas; identificar problemas quanto a limpeza no acervo. 

Ordem 
Perfil / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  
X

 

Im
p

ac
to

 

Descrição 

1 

Gestor do inventá-
rio / Verificar calen-
dário de inventário 
bibliográfico da DGB 

1.1. Não verificar/ Verificar Incorretamente o 
calendário de inventário 

1 2 2 Baixo 

2 

Gestor do inventá-
rio  / Solicitar cadas-
tro do respectivo in-
ventário no Sistema 
Pergamum 

2.1. Não solicitar o cadastramento/ Solicitar in-
tempestivamente 

2 2 4 Médio 

3 

Coordenador de Re-
cursos Informacio-
nais (CRI) / Cadas-
trar inventário no 
Sistema Pergamum 

3.1. Iniciar o inventário sem que ele esteja ca-
dastrado no Pergamum 

2 3 6 Médio 

3.2. Cadastrar o inventário com o número er-
rado 

1 3 3 Médio 

3.3. Definir errado unidade de informação, 
tipo de obra, localização ou situação 

1 3 3 Médio 

4 
Gestor do Inventá-
rio  / Definir equipe 
de execução 

4.1. Definir colaboradores das subequipes que 
não mantenham sinergia durante a execução 

2 2 4 Médio 

4.2. Criar subequipes com mais ou menos inte-
grantes que o necessário  

2 2 4 Médio 

4.3. Permutar integrantes das subequipes du-
rante possíveis intervalos na execução, ocasio-
nando erros no prosseguimento da execução 

2 2 4 Médio 

5 
Gestor do Inventá-
rio  / Orientar a 
equipe de execução 

5.1. Transmitir as orientações de forma inade-
quada ou incompleta 

2 2 4 Médio 

5.2. Equipe de execução não absorva as orien-
tações 

2 2 4 Médio 

   Médio 

5.3. Não ler exemplares que se encontram no 
acervo 

2 2 4 Médio 

5.4. Morosidade no processo 3 1 3 Médio 

5.5. Maior desgaste físico dos colaboradores 1 1 1 Baixo 

1 1 1 Baixo 

6 

Gestor do Inventá-
rio  / Distribuir as 
planilhas eletrôni-
cas para a equipe 
de execução 

6.1. Exemplares lidos em planilha não padroni-
zada, fora do formato de planilha e afins 

1 2 2 Baixo 

6.2. Que os dados necessários não sejam pre-
enchidos 1 2 2 Baixo 

7 
Equipe de execução 
/ Ler os acervos 

7.1. Não ler exemplares que se encontram no 
acervo 

2 1 2 Baixo 

2 1 2 Baixo 

7.2. Ocorrer falta de energia durante a leitura 1 2 2 Baixo 

1 2 2 Baixo 

7.3. Surgir defeito com os leitores de códigos 
de barras 

1 2 2 Baixo 

8 
Equipe de execução 
/ Salvar as planilhas 

8.1. Perder dados registrados na planilha 2 2 4 Médio 

8.2. Perder a planilha com os dados por pro-
blemas no hardware onde encontram-se sal-
vas 

1 2 2 Baixo 

8.3. Falta de compatibilidade entre a planilha 
salva e o software de compilação dos dados 

1 2 2 Baixo 

8.4. Não conseguir salvar as planilhas 1 4 4 Médio 

1 4 4 Médio 

9 
9.1. Não zipar as planilhas de forma adequada 1 2 2 Baixo 

1 2 2 Baixo 
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PROCESSO: INVENTÁRIO 

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Verificar o acervo com a finalidade de confrontar os itens registrados e os 
existentes, permitindo identificar possíveis extravios. Além de verificar as condições físicas dos exemplares; avaliar o 
nível de segurança do acervo, considerando o sistema utilizado; ordenar materiais nas estantes; identificar a presença 
de insetos no acervo, como cupins e outras pragas; identificar problemas quanto a limpeza no acervo. 

Ordem 
Perfil / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  
X

 

Im
p

ac
to

 

Descrição 

Gestor do Inventá-
rio  / Enviar as pla-
nilhas eletrônicas 
para o CRI em pasta 
zipada por e-mail 

9.2. Que o e-mail não seja entregue, ou seja 
entregue sem anexo, com anexo corrompido e 
afins 

1 2 2 Baixo 

9.3. Que faltem planilhas na pasta zipada 2 2 4 Médio 

2 2 4 Médio 

2 2 4 Médio 

10 

Coordenador de Re-
cursos Informacio-
nais (CRI) / Compilar 
as planilhas 
 

10.1. Deixar que alguma(s) das planilhas não 
seja(m) compilada(s) junto das demais 

1 2 2 Baixo 

10.2. Perder dados durante a compilação 
1 1 1 Baixo 

11 

Coordenador de Re-
cursos Informacio-
nais (CRI) / Salvar a 
planilha compilada 
em txt 
 

11.1. Erro ao salvar o arquivo em txt 1 1 1 Baixo 

1 1 1 Baixo 

11.2. Perder dados durante a conversão 1 1 1 Baixo 

1 1 1 Baixo 

12 

Coordenador de Re-
cursos Informacio-
nais (CRI) / Gravar 
no Pergamum  

12.1. Que os dados não sejam preenchidos 
corretamente 

2 2 4 Médio 

13 

Gestor do Inventá-
rio  / Gerar relató-
rios 

13.1. Instabilidade no sistema 
3 2 6 Médio 

14 

Gestor do Inventá-
rio  / Realizar aná-
lise 

14.1. Realizar análise inadequada 
1 3 3 Médio 

15 

Gestor do Inventá-
rio  / Enviar análise 
para o bibliotecário 
 

15.1. Não enviar análise realizada 1 2 2 Baixo 

15.2. Enviar análise com incorreções 
1 2 2 Baixo 

16 

Bibliotecário do 
Campus / Verificar 
as situações conti-
das na  análise rece-
bida 

16.1. Não verificar/ Verificar incorretamente 

1 2 2 Baixo 

17 

Bibliotecário do 
Campus / Respon-
der análise do Ges-
tor do Inventário 

17.1. Não responder análise/ Responder in-
tempestivamente 

1 2 2 Baixo 

18 

Gestor do Inventá-
rio / Analisar réplica 
do bibliotecário 
 

18.1. Não análisar a réplica 1 2 2 Baixo 

18.2. Não analisar todas as correções 
1 2 2 Baixo 

19 

Gestor do Inventá-
rio  / Produzir pare-
cer sobre o inventá-
rio 

19.1. Não produzir parecer 1 2 2 Baixo 

19.2. Produzir parecer inadequado 
1 2 2 Baixo 

Fonte: Elaborado pela DGB. 
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Quadro 16 - Matriz de Riscos do processo Registro Patrimonial 

PROCESSO: REGISTRO PATRIMONIAL 

OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: Manter controles físico e contábil do acervo bibliográfico das bibliotecas do IFS. 

Ordem 
Perfil / 

Atividade 
Eventos de Riscos 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  
X

 

Im
p

ac
to

 

Descrição 

1 
COALP - COPAT / 
Enviar o material 
para a Biblioteca 

1. Extravio do material 2 4 8 Alto 

2 
COBIB / Conferir e 
receber o material  

1. Receber material danificado;       2 3 6 Médio 

2. Receber quantidades incorretas;  2 4 8 Alto 

3. Receber itens incorretos 2 4 8 Alto 

3 
COBIB / Catalogar o 
material: Criar 
acervo 

1. Inserir dados incorretamente 3 3 9 Alto 

4 

COBIB / Catalogar o 
material: Gerar nú-
mero de exemplar e 
inserir tombamento 
no Sistema Perga-
mum 

1. Gerar registros diferentes para o mesmo 
exemplar; 

3 3 9 Alto 

2. Deixar de inserir o número de tombamento; 2 3 6 Médio 

3. Inserir o mesmo número de tombamento 
em exemplares diferentes 

2 3 6 Médio 

5 

COBIB / Realizar 
preparo técnico do 
material bibliográ-
fico 
(Gerar as etiquetas 
no Pergamum e 
afixá-las; aplicar a 
tarja magnética 
para proteção do 
material; aplicar de-
mais carimbos) 

1 - Disponibilizar material sem etiqueta, sem 
antifurto, ou sem carimbo; 

2 2 4 Médio 

2 - Colar etiqueta no material incorreto; 2 2 4 Médio 

3 - Colar antifurto defeituoso; 2 3 6 Médio 

4 - Alocar no acervo de forma incorreta 

2 2 4 Médio 

Fonte: Elaborado pela DGB. 
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLE INTERNO (QACI nº 1) EM NÍVEL DE 
ENTIDADE.  
 
Quadro 17 - Questionário de Avaliação dos Controles Internos - QACI nº 01 - Nível de Entidade 

1 – AMBIENTE DE CONTROLE: É um conjunto de normas, processos e estruturas que fornece a base para a condução 
do controle interno por toda a organização.  A estrutura de governança e a alta administração estabelecem uma dire-
triz sobre a importância do controle interno, inclusive das normas de conduta esperadas. A administração reforça as 
expectativas nos vários níveis da organização. 

Princípio 1: A organização demonstra ter comprometimento com a integridade e os valores éticos. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

01 
Os servidores  e outras pessoas envolvidas 
nas atividades da DGB recebem orientação 
sobre comportamentos éticos aceitáveis? 

          

Princípio 2: A estrutura de governança demonstra independência em relação aos seus executivos e supervisiona o 
desenvolvimento e o desempenho do controle interno. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

02 

A DGB estabelece, de forma clara, as fun-
ções e responsabilidades dos chefes no 
controle das atividades sob sua supervi-
são?      

03 

É realizada uma supervisão qualificada e 
contínua pelos dirigentes (diretor e coor-
denadores) para garantir a consecução 
dos objetivos e a regularidade das opera-
ções referentes ao acervo bibliográfico do 
IFS?      

Princípio 3: A administração estabelece, com a supervisão da estrutura de governança, as estruturas, os níveis de 
subordinação e as autoridades e responsabilidades adequadas na busca dos objetivos. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

04 

Existe regimento interno ou documento 
equivalente que conste a definição das 
competências, atribuições e responsabili-
dades das funções envolvidas na DGB?      

05 

Existe organograma formalizado da estru-
tura funcional das unidades da DGB no 
âmbito do IFS prevendo as funções desen-
volvidas nos processos que se referem ao 
acervo bibliográfico do IFS?      

06 
Existe adequada segregação de funções 
nos processos relacionados ao acervo bi-
bliográfico do IFS ?      

07 
Existem portarias de delegação de compe-
tências  vigentes no exercício auditado?      
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08 

Existem manuais de normas e procedi-
mentos, devidamente formalizados, pre-
vendo sistemas de autorizações e aprova-
ções, linhas de autoridade claramente de-
finidos e o estabelecimento de práticas 
operacionais e de rotinas?      

Princípio 4: A organização demonstra comprometimento para atrair, desenvolver e reter talentos competentes, em 
linha com seus objetivos. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

09 

Os servidores envolvidos nos processos re-
lacionados ao acervo bibliográfico do IFS 
encontram-se capacitados para o exercício 
de suas funções? 

          

10 
O servidor em gozo de férias possui subs-
tituto designado e treinado para exercer 
as suas funções? 

     

11 

Os servidores que exercem funções chaves 
nos processos vinculados ao acervo biblio-
gráfico do IFS participam regularmente de 
cursos, eventos e treinamentos destina-
dos à capacitação em áreas correlatas à 
suas atividades, sejam esses oferecidos 
pelo IFS ou a pedido do servidor? 

     

Princípio 5: A organização faz com que as pessoas assumam responsabilidade por suas funções de controle interno na 
busca pelos objetivos. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

12 

Existe, na DGB, previsão de estruturas / se-
tores / departamentos que visam garantir 
que os controles internos estabelecidos 
funcionem de forma adequada e efetiva?      

13 

A distribuição das competências entre os 
setores é adequada, de modo que as áreas 
que exercem as atividades de gestão (pla-
nejar, dirigir e organizar) sejam diferentes 
das que exercem atribuições de controle?      

2 –  AVALIAÇÃO DE RISCO: Consiste em formar uma base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos 
riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de 
suas consequências. 

Princípio 6: A organização especifica os objetivos com clareza suficiente, a fim de permitir a identificação e a avaliação 
dos riscos associados aos objetivos. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

14 
Existe planejamento estratégico organiza-
cional, contendo a visão, a missão e os ob-
jetivos organizacionais de longo prazo, 
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com definição de padrões para medir o de-
sempenho desejado, tais como indicado-
res, metas e resultados esperados? 

15 
Existe planejamento anual da DGB devida-
mente discutido, formalizado e divulgado 
para unidades vinculadas?      

16 
Os objetivos da DGB foram definidos com 
clareza, estão formalizados e são de co-
nhecimento de todos os envolvidos?           

Princípio 7: A organização identifica os riscos à realização de seus objetivos por toda a entidade e analisa os riscos 
como uma base para determinar a forma como devem ser gerenciados. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

17 

É prática da DGB identificar os riscos (de 
origem interna ou externa) envolvidos nos 
seus processos, considerando os fatores 
impacto e relevância para a identificação 
das áreas de maior significância e vulnera-
bilidade?           

18 

Os riscos identificados são mensurados e 
classificados de modo a serem tratados 
em uma escala de prioridades e a gerar in-
formações úteis à tomada de decisão?      

Princípio 8: A organização considera o potencial para fraude na avaliação dos riscos à realização dos objetivos. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

19 

O processo de identificação e avaliação de 
riscos na DGB, caso exista, contempla os 
riscos relacionados a fraudes e corrupção 
praticados por servidores, colaboradores e 
terceiros?      

Princípio 9: A organização identifica e avalia as mudanças que poderiam afetar, de forma significativa, o sistema de 
controle interno. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

20 

As unidades gestoras adotam procedimen-
tos para garantir que a rotatividade de 
pessoal, nas funções ligadas as atividades 
relacionadas ao acervo bibliográfico, se dê 
de forma equilibrada e com o menor im-
pacto possível no desenvolvimento dessas 
atividades?      

3 – ATIVIDADES DE CONTROLE: são atividades materiais e formais, como políticas, procedimentos, técnicas e ferra-
mentas, implementadas pela gestão para diminuir os riscos e assegurar o alcance de objetivos organizacionais e de 
políticas públicas. 

Princípio 10: A organização seleciona e desenvolve atividades de controle que contribuem para a redução, a níveis 
aceitáveis, dos riscos à realização dos objetivos. 

ITEM QUESTÕES AVALIAÇÃO 
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SIM NÃO E<P E>P 

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

21 

A escolha e o desenvolvimento de ativida-
des de controle dos processos relaciona-
dos ao acervo bibliográfico  do IFS são de-
senvolvidas de forma integrada com a ava-
liação de riscos?           

22 

Existe rotina para verificar o cumprimento 
das regras legais vigentes relacionados ao 
acervo bibliográfico de forma a prevenir 
prejuízo ao erário?      

23 

Na ocorrência de fraudes e desvios du-
rante realização das atividades vinculadas 
ao acervo bibliográfico, é prática das uni-
dades gestoras instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventu-
ais ressarcimentos?      

Princípio 11: A organização seleciona e desenvolve atividades gerais de controle sobre a tecnologia para apoiar a 
realização dos objetivos. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

24 

Os sistemas informatizados do setor são 
seguros e confiáveis, contemplando as-
pectos como: segurança no acesso/identi-
ficação; crítica na entrada de dados; pro-
cedimentos de backup; e planos de contin-
gência para questões chave relacionadas 
ao acervo bibliográfico?      

Princípio 12: A organização estabelece atividades de controle por meio de políticas que estabelecem o que é esperado 
e os procedimentos que colocam em prática essas políticas. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

25 

A execução das principais atividades rela-
cionadas ao acervo bibliográfico no IFS 
está apoiada por políticas e procedimen-
tos (normas e manuais) que detalham 
como elas devem ser cumpridas?      

26 

Os procedimentos de controle das ativida-
des relacionadas ao acervo bibliográfico, 
caso estabelecidos, detalham como as ati-
vidades devem ser executadas, bem como 
a previsão de identificação dos responsá-
veis pela execução, revisão e supervisão 
dos procedimentos?      

4 – INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: as informações produzidas pelo órgão ou entidade devem ser apropriadas, tem-
pestivas, atuais, precisas e acessíveis, devendo ser identificadas, armazenadas e comunicadas de forma que, em de-
terminado prazo, permitam que os funcionários e servidores cumpram suas responsabilidades, inclusive a de execu-
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ção dos procedimentos de controle interno. A comunicação eficaz deve fluir para baixo, para cima e através da orga-
nização, por todos seus componentes e pela estrutura inteira. Todos os servidores/funcionários devem receber men-
sagem clara da alta administração sobre as responsabilidades de cada agente no que concerne aos controles internos 
da gestão. 

Princípio 13: A organização obtém ou gera e utiliza informações significativas e de qualidade para apoiar o funciona-
mento do controle interno. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

27 

As unidades gestoras adotam mecanismos 
(ex. relatório de execução), para que as in-
formações relevantes sobre o acervo bibli-
ográfico do IFS sejam devidamente identi-
ficadas, documentadas, armazenadas e 
comunicadas tempestivamente às pessoas 
adequadas?      

28 

Os gestores das áreas de planejamento, 
gestão financeira e controle interno rece-
bem informações operacionais e financei-
ras para ajudá-los a determinar se os atos 
praticados estão em conformidade com os 
objetivos traçados, planos de trabalho e 
planos de ações? 

     

Princípio 14: A organização transmite internamente as informações necessárias para apoiar o funcionamento do con-
trole interno, inclusive os objetivos e responsabilidades pelo controle. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

29 

A DGB transmite internamente aos servi-
dores as informações necessárias para 
apoiar o funcionamento dos controles re-
lacionados ao acervo bibliográfico do IFS, 
tais como as políticas e procedimentos 
(normas e manuais), inclusive suas compe-
tências e responsabilidades? 

          

30 

É realizada comunicação formal dos nor-
mativos aos novos servidores designados 
para desenvolver atividades vinculadas ao 
acervo bibliográfico? 

     

31 
As alterações na legislação pertinentes ao 
acervo bibliográfico são comunicadas a to-
dos os servidores envolvidos? 

     

Princípio 15: A organização comunica-se com os públicos externos sobre assuntos que afetam o funcionamento do 
controle interno. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

32 
Há um canal para dúvidas, sugestões e re-
clamações na DGB? 

     

33 
A DGB divulga em seu site informações de 
interesse geral ou coletivo? 
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5 – MONITORAMENTO: é obtido por meio de revisões específicas ou monitoramento contínuo, independente ou não, 
realizados sobre todos os demais componentes de controles internos, com o fim de aferir sua eficácia, eficiência, 
efetividade, economicidade, excelência ou execução na implementação dos seus componentes e corrigir tempestiva-
mente as deficiências dos controles internos. 

Princípio 16: A organização seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas e/ou independentes para se certificar 
da presença e do funcionamento dos componentes do controle interno. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

34 

Durante o andamento dos processos rela-
cionados ao acervo bibliográfico, os gesto-
res das unidades avaliam se os controles 
internos estabelecidos estão funcio-
nando? 

          

Princípio 17: A organização avalia e comunica deficiências no controle interno em tempo hábil aos responsáveis por 
tomar ações corretivas, inclusive a estrutura de governança e alta administração, conforme aplicável. 

ITEM QUESTÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 
(Indicar o documento, o fato, a 

observação que comprova / fun-
damenta a avaliação realizada.) 

SIM NÃO E<P E>P 

35 

Os gestores das unidades gestoras estimu-
lam os servidores a identificar pontos fra-
cos nos controles internos nos processos 
relacionados ao acervo bibliográfico e a re-
latá-los a seus superiores?           

Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 
 
Legenda (Avaliação): 
Não: Não existe ou não praticado; 
Em menor parte (E<P): Não formalizado e/ou aplicado em menor parte na Instituição; 
Em maior parte (E>P): Formalizado e/ou aplicado em maior parte na Instituição; 
Sim: Formalizado, Praticado e Supervisionado. 
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APÊNDICE III – INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ATIVI-
DADES 
 

 Matriz de Riscos e Controles (MRC) 
 
Quadro 18 - Modelo de Matriz de Riscos e Controles - MRC 

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES 
ENTIDADE: declarar o nome do órgão/entidade auditado.  
PROCESSO: nome do processo objeto da avaliação.  
OBJETIVOS-CHAVE DO PROCESSO: descrever qualitativa e/ou quantitativamente os objetivos-chave do processo.  

PERFIL ou 
AGENTE 

① 

ATIVIDADES 
RELEVANTES 

② 

OBJETIVOS-
CHAVE DA 
ATIVIDADE 

③ 

RISCOS 
④   

RISCO INE-
RENTE  

⑤ 
ATIVIDADES DE CONTROLE 

TESTES DE 
CONTROLE 

⑧ 

P1 C2 N3 DESCRIÇÃO ⑥ 
RESPONSÁVEL 

⑦ 
 

          

          

          
1 Probabilidade 
2 Consequência 
3  Nível de Risco (PxC)  
 
Quadro 19 - Orientações para Preenchimento da Matriz de Riscos e Controles 

Orientações para Preenchimento da Matriz de Riscos e Controles  

① 
Área ou agente responsável pela atividade de execução (consecução ou transformação), indicada na coluna 
seguinte.  

② Nome ou descrição da atividade (Subprocesso, atividade, tarefa ou etapa do processo).  

③ Descrição dos objetivos-chave da atividade.  

④ 
Identificação dos eventos de risco que podem impedir ou dificultar o alcance dos objetivos-chave da atividade. 
Uma mesma atividade pode estar sujeita a vários riscos (operacionais, conformidade etc., cf. categorias 
COSO/Intosai).  

⑤ 
Probabilidade, consequência e nível de risco decorrente, resultante da avaliação realizada em conjunto com 
gestores e operadores do processo, que melhor conhecem os riscos inerentes aos seus processos de trabalho.  

⑥ 
Descrição das atividades de controle existentes para prevenir ou detectar a materialização dos eventos de 
risco identificados no item 4.  

⑦ Áreas ou agentes responsáveis pela execução das atividades de controle.  

⑧ 
Coluna destinada ao registro da decisão da equipe de auditoria quanto a quais controles serão avaliados, para 
referenciar os procedimentos de testes de controle planejados (ligação com a matriz de planejamento) e para 
indicação de seus resultados, após realizados.  

 
Quadro 20 - Parâmetros para Análise Qualitativa da Probabilidade 

Frequên-
cia 

Significado Peso 
Frequência 

Observada/Esperada 

Muito 
Baixa 

Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e 
operação do processo.  

1 < 10% 

Baixa 
Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de 
ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do 
processo.  

2 >= 10% < 20% 

Média 
Evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de 
ocorrência parcialmente conhecido. 

3 >= 20% < 50% 

Alta 
Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu 
histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e ope-
radores do processo. 

4 >= 50% < 90% 
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Muito Alta 

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de 
maneira assídua, numerosa, e não raro de modo acelerado. In-
terfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidentes 
mesmo para os que conhecem pouco o processo. 

5 >= 90% 

Fonte: Deliberação nº 04/2017/CGRC/IFS 
 
Quadro 21 - Parâmetros para Análise Qualitativa do Impacto 

Nível / Es-
cala 

Estratégico-Operacional 
Econô-

mico-Fi-
nanceiro 

Peso 

Esforço de 
Gestão 
(15%) 

Regula-
ção 

(17%) 

Reputação 
(12%) 

Negócios/Servi-
ços à Sociedade 

(18%) 

Intervenção Hie-
rárquica (13%) 

Frequência 
Esperada 

(25%) 

 

Catastrófico 

Evento com po-
tencial para le-
var o negócio 
ou serviço ao 

colapso. 

Determina 
interrup-

ção das ati-
vidades. 

Com destaque na 
mídia podendo 

atingir os objetivos 
estratégicos e a 

missão. 

Prejudica o alcance 
da estratégia e da 

missão do IFS. 

Exigiria a interven-
ção do CGRC. 

> = 25% 5 

Grande 

Evento crítico, 
mas que com a 
devida gestão 

pode ser supor-
tado. 

Determina 
ações de 

caráter pe-
cuniários 
(multas). 

Com algum desta-
que na mídia 

estadual, provo-
cando exposição 

significativa. 

Prejudica o alcance 
da missão da uni-

dade. 

Exigiria a interven-
ção do Pró- Reitor, 
Diretor-Geral e/ou 

Sistêmico. 

> = 10% < 
25% 

4 

Moderado 

Evento signifi-
cativo que 

pode ser geren-
ciado em cir-
cunstâncias 

normais. 

Determina 
ações de 
caráter 

corretivo. 

Pode chegar à mí-
dia provocando a 
exposição por um 
curto período de 

tempo. 

Prejudica o alcance 
dos objetivos estra-
tégicos da unidade. 

Exigiria a interven-
ção do Chefe ou 

Gerente. 

> = 3% < 
10% 

3 

Pequeno 

Eventos cujas 
consequências 
podem ser ab-
sorvidas, mas 

carecem de es-
forço da gestão 
para minimizar 

o impacto. 

Determina 
ações de 

caráter ori-
entativo. 

Tende a limitar-se 
às partes envolvi-

das. 

Prejudica o alcance 
das metas do pro-

cesso. 

Exigiria a interven-
ção do Coordena-

dor. 
> = 1 % < 3% 2 

Insignificante 

Evento cujo im-
pacto pode ser 
absorvido por 
meio de ativi-

dades normais. 

Pouco ou 
nenhum 
impacto. 

Impacto apenas in-
terno. 

Pouco ou nenhum 
impacto nas metas. 

Seria alcançada no 
funcionamento 
normal da ativi-

dade. 

< 1% 1 

Fonte: Deliberação nº 04/2017/CGRC/IFS 
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Quadro 22 - Parâmetros para Classificação de Riscos 

Nível de 
Risco 

Descrição 
Produto dos Níveis de 
Probabilidade versus 

Impacto na Matriz 

Parâmetros de Apetite 
a riscos 

Níveis de 
Conformidade 

Extremo 
Indica um nível de risco absolutamente 

inaceitável, muito além do apetite a 
risco da organização. 

25 
Absolutamente 

Inaceitável 

Estratégico 

Muito 
Alto 

Indica um nível de risco além do ape-
tite a risco da organização. Deverá ser 

analisado ao nível estratégico organiza-
cional. 

15 a 20 Inaceitável 

Alto 

Indica um nível de risco aceitável, no li-
mite do apetite a risco da organização. 
Deverá ser analisado ao nível tático or-

ganizacional. 

8 a 12 Aceitável Tático 

Médio 
Indica um nível de risco provável, 

abaixo do apetite a risco da organiza-
ção. 

3 a 6 Provável Operacional 

Baixo 
Indica um nível de risco muito baixo, 
onde há possibilidades a ser explora-

das. 
1 a 2 Oportunidade Todos as Alçadas 

Fonte: Deliberação nº 04/2017/CGRC/IFS 
 
 
Quadro 23 - Matriz Impacto X Probabilidade 

  Impacto 

  1 
Insignificante 

2 
Pequeno 

3 
Moderado 

4 
Grande 

5 
Catastrófico 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

 

5  
Muito Alta 

5 10 15 20 25 

4 
Alta 

4 8 12 16 20 

3 
Média 

3 6 9 12 15 

2 
Baixa 

2 4 6 8 10 

1 
Muito Baixa 

1 2 3 4 5 

 

Limites de Exposição a Riscos 

Limite de Apetite a Riscos  
(nível que o IFS está disposto a aceitar) 

Limite de Tolerância a Riscos 
(nível de variação aceitável quanto à realização dos objetivos) 

12 20 

Fonte: Deliberações nº 01 e 04/2017/CGRC/IFS.  
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 Quadros para definições dos Testes de Controle 
 

Quadro 24 – Modelo de quadro para definições dos Testes de Controle 

Atividade #01:  

Objetivo:  

Risco 
Controles Interno Existentes e/ou  

 Controles Internos Sugeridos 
Teste de Controle 

R#01.01 –  
 

CIE#01.01 –  
CIS#01.02 – 

TC#01.01 – 
TC#01.02 – 

Atividade #02:  

Objetivo:  

Risco 
Controles Interno Existentes e/ou  

 Controles Internos Sugeridos 
Teste de Controle 

R#02.01 –  
 

CIE#02.01 –  
CIS#02.02 – 

TC#02.01 – 
TC#02.02 – 

Atividade #03:  

Objetivo:  

Risco 
Controles Interno Existentes e/ou  

 Controles Internos Sugeridos 
Teste de Controle 

R#03.01 –  
 

CIE#03.01 –  
CIS#03.02 – 

TC#03.01 – 
TC#03.02 – 

Atividade #04:  

Objetivo:  

Risco 
Controles Interno Existentes e/ou  

 Controles Internos Sugeridos 
Teste de Controle 

R#04.01 –  
 

CIE#04.01 –  
CIS#04.02 – 

TC#04.01 – 
TC#04.02 – 

Atividade #05:  

Objetivo:  

Risco 
Controles Interno Existentes e/ou  

 Controles Internos Sugeridos 
Teste de Controle 

R#05.01 –  
 

CIE#05.01 –  
CIS#05.02 – 

TC#05.01 – 
TC#05.02 – 
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 QACI nº 2 – Nível de Atividades – Auditores 
Preenchido conforme o quadro para definições dos Testes de Controle. 
 
Quadro 25 - Modelo de quadro para Avaliação dos Controles 

Nome do processo 

Atividade 
Controles Internos  

(Existentes e Sugeridos) 

Critérios 
Avaliação Nota 

Existência Aderência Efetividade 

A#01 –  

CIE#01.01 -      

CIS#01.01 -      

CIS#01.02 -       

A#02 – CIE#02.01 -      

A#03 –  

CIE#03.01 -      

CIE#03.02 -      

CIE#03.03 -      

 
Quadro 26 - Escala de nota para avaliação do controle 

Critério Avaliação 
Escala de nota para avali-

ação do controle 
Descrição 

Existência 

Inexiste 0 – Controle inexistente Controle inexistente. 

Existe 1 – Controle existente 
Considerado quando existe uma atividade de controle 
com o intuito de minimizar o impacto de um possível 
risco, no objetivo final pretendido. 

Aderência Executado 2 – Controle é executado 
Considerado quando há registros de que a atividade de 
controle estabelecida é executada. 

Efetividade Efetivo 3 – Controle é efetivo 
Considerado quando a atividade de controle tem se mos-
trado adequada para minimizar os riscos identificados, 
sem falhas detectadas nas análises da Audint. 

 

mailto:audint@ifs.edu.br


  

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2019 

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS (ACIA) 

NO ACERVO BIBLIOGRÁFICO. 

 

103 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1880/1854, email: audint@ifs.edu.br 

 

Cálculo do nível de maturidade dos controles internos em nível de atividades 
Para definição do Nível de Maturidade dos Controles Internos, adota-se a escala utilizada pelo TCU 
no Acórdão nº 568/2014–Plenário: 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Tribunal de Contas da União - TCU 

 
 
Quadro 27 - Definição de cada nível de maturidade dos controles 

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 aprimora-
mento regulares. 

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

Atividade Pontuação Nível de Maturidade 

#01 – ___/nº pontuação máxima  

#02 –   

#03 –   

Fonte: Tribunal de Contas da União - TCU 

10% 80% 60% 50% 20% 40% 70% 90% 0% 100% 

Inicial Básico Intermediário Aprimorado Avançado 

30% 

Figura 12 - Escala de definição do nível de maturidade dos controles 
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APÊNDICE IV – MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES (AVALIAÇÃO EM NÍVEL DE ATIVIDADES) 
 
Quadro 28 - Matriz de Riscos e Controles em nível de atividades 

Processo / Atividade / Perfil 
Responsável 

Eventos de Riscos Controles Internos Existentes 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  

X
 

Im
p

ac
to

 

 Descrição  

Aquisições / Cadastrar Projetos 
Pedagógicos de Curso (PPC) no 

módulo Plano de Ensino do 
Pergamum / Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Coleções (CDC)  

Ausência de pessoal 
responsável pelo 
cadastramento (atestados, 
licenças, férias, ou qualquer 
ausência) 

Apesar de haver apenas uma servidora para realização do cadastramento das 
bibliografias no Pergamum, existem outros dois servidores na DGB capacitados 
para realizar essa atividade em casos urgentes, bem como podemos utilizar a 

mão-de-obra dos auxiliares de biblioteca dos respectivos campi. 
2 3 6 Médio 

Aquisições / Realizar a Substituição 
de Títulos indisponíveis no mercado 
/ Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Coleções (CDC)   

1. A CDC não comunicar à Cobib 
sobre itens indisponíveis; 

Procura-se enviar a lista dos indisponíveis através de Memorando e e-mail 
enviado anteriormente à emissão da Ordem de Fornecimento 

2 4 8 Alto 

3. A Coordenação de Curso não 
realizar a substituição dos itens; 

Não há atividade de controle para essa ação pela CDC, pois entendemos que tal 
ação é de responsabilidade do Campus interessado. 

3 4 12 Alto 

4. Os itens indicados para 
substituição estarem também 
indisponíveis para compra; 

Não há atividade de controle para essa ação pela CDC, pois foge ao controle da 
CDC. Quando isso acontece recomeça-se o fluxo em informar à Cobib sobre a 

indisponibilidade do itens. 
4 4 16 Muito Alto 

Aquisições / Enviar materiais 
adquiridos para os campi 
interessados / Coordenadoria de 
Desenvolvimento de Coleções (CDC) 

3. Atraso de envio do material 
adquirido 

Ocorre geralmente por morosidade do Campus interessado em enviar um 
transporte para buscar o material. Não nos responsabilizamos por tal ação, mas 
buscamos enfatizar a necessidade de busca do material através do reenvio do 
e-mail informativo que há material para ser buscado e, por vezes, telefonando 

para a Cobib. 

2 3 6 Médio 

Catalogação / Receber material 
bibliográfico / Bibliotecário 
catalogador   

1.2. Bibliotecário não receber o 
malote no Sistema Pergamum 
impedindo a disponibilização do 
material para empréstimo 

Enviado o e-mail as Cobibs informando o envio do material e, após o preparo 
técnico realizado, o bibliotecário catalogador comunica a DGB a 

disponibilização do material. 
1 3 3 Médio 

Catalogação / Concluir processo de 
catalogação inserindo exemplares 
no Sistema Pergamum / 
Bibliotecário catalogador  

6.4. Não recuperação das obras 
pelo usuário final 

Seguir orientações dos procedimentos de catalogação contidas no Manual de 
Processamento Técnico da DGB: Os elementos essenciais de um exemplar a ser 

catalogado são retirados da folha de rosto (livro e folheto), capa, sumário, 
lombada, etiqueta (mídia), nota fiscal, relatório de patrimônio, etc. Se 
necessário, podem ser usadas fontes externas como internet, redes de 

bibliotecas cooperativas, catálogos, etc., desde que sejam confiáveis. Atender 
ao   feedback da CPT para possíveis inconformidades cometidas durante o 

processamento técnico e observadas durante o controle qualidade. 

1 3 3 

Médio 
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Processo / Atividade / Perfil 
Responsável 

Eventos de Riscos Controles Internos Existentes 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  

X
 

Im
p

ac
to

 

 Descrição  

Catalogação / Realizar preparo 
técnico do material bibliográfico 
(Gerar as etiquetas no Pergamum e 
afixá-las; aplicar a tarja magnética 
para proteção do material; aplicar 
demais carimbos) / COBIB  

7.4. Alocar no acervo de forma 
incorreta 

Seguir corretamente o número de chamada, que diz onde o livro deverá ser 
alocado, os livros estão ordenados pelo número de classificação e dentro do 
assunto, por sobrenome do autor e por título de devendo respeitar a posição 
das obras na estante que é de acordo com a numeração que se encontra em 

ordem crescente da esquerda para a direita. 

1 3 3 

Médio 

Circulação de Material / Receber 
material bibliográfico / COBIB 

1.1. Extravio do malote 
Solicita-se a assinatura do responsável pelo transporte do material no 

documento denominado "Autorização de Saída de Material" 
3 4 12 Alto 

Circulação de Material / Emprestar o 
material bibliográfico / COBIB 

2.1. Extravio do material 
bibliográfico da biblioteca 
emprestado 

O registro no sistema Pergamum do empréstimo realizado mediante inserção 
de senha pessoal do usuário da biblioteca 3 4 12 Alto 

Circulação de Material / Renovar o 
material bibliográfico / COBIB 

3.1. Extravio do material 
bibliográfico da biblioteca 
emprestado 

O registro no sistema Pergamum da renovação realizada mediante inserção de 
senha pessoal do usuário da biblioteca 3 4 12 Alto 

Conservação / Solicitar 
periodicamente a contratação de 
empresa especializada em 
higienização / DGB 

1. Agentes físicos, químicos e 
biológicos danificarem os 
materiais. 

Seguir orientações estabelecidas no Plano de Contingência da DGB. As 
solicitações são feitas através de documentos oficiais: e-mails e memorandos e 

o processo e iniciado através de licitações de serviços. 
4 5 20 Muito Alto 

Conservação / Solicitar 
periodicamente a contratação de 
empresa especializada em 
dedetização / DGB 

1. Pragas danificarem os 
materiais 

Seguir orientações estabelecidas no Plano de Contingência da DGB ,  o qual 
preconiza ações necessárias para a preservação do acervo, tais como: Proibir o 

consumo de alimentos e bebidas na biblioteca a fim de impedir o acúmulo 
desses materiais nos livros e nas mesas e, dessa forma, evitar o aparecimento 
de insetos e roedores;  Evitar que os livros e revistas fiquem encostados nas 

paredes, que, através do contato com a umidade, pode resultar no surgimento 
de fungos (bolor); Utilizar prateleiras de ferro, material que impossibilita a 

proliferação de cupim, mofo ou outros micro-organismos capazes de deteriorar 
os materiais; Manter as janelas fechadas e localizadas longe do acervo; Efetuar 

limpeza periodicamente dos ares-condicionados e ventiladores; Realizar a 
dedetização, no intervalo mínimo de 6 (seis) meses, com todos os cuidados 

necessários para a preservação do acervo. Após a dedetização, é necessária a 
realização da limpeza no ambiente da biblioteca, sendo acompanhada pelo(a) 
bibliotecário(a) responsável, que instruirá sobre as normas de preservação e 

limpeza do acervo. 

4 5 20 Muito Alto 
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Processo / Atividade / Perfil 
Responsável 

Eventos de Riscos Controles Internos Existentes 

Probabilidade 
1. Muito baixa 
2. Baixa 
3. Média 
4. Alta 
5. Muito alta 

Impacto 
1. Insignificante 
2. Pequeno 
3. Moderado 
4. Grande 
5. Catastrófico 

Nível de Risco 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e

  

X
 

Im
p

ac
to

 

 Descrição  

Conservação / Retirar do acervo 
obras contaminadas / COBIB 

1. Obras contaminadas 
danificarem os demais materiais 

Em caso de obras contaminadas estas são retiradas do acervo para possível 
restauração e/ou descarte. Quando do recebimento por doação as obras 

passam por uma análise e após esta são trabalhadas tecnicamente, ou seja, 
catalogadas, indexadas e classificadas e inseridas no acervo. Ainda se tratando 

das doações, caso se verifique material que possa contaminar o acervo, as 
obras serão descartadas. 

4 5 20 Muito Alto 

Inventário / Solicitar cadastro do 
respectivo inventário no Sistema 
Pergamum / Gestor do Inventário 

2.1. Não solicitar o 
cadastramento/ Solicitar 
intempestivamente 

Encaminhar solicitação com a antecedência determinada no Guia de Inventário 
2 2 4 Médio 

Inventário / Cadastrar inventário no 
Sistema Pergamum / Coordenador 
de Recursos Informacionais 

3.1. Iniciar o inventário sem que 
ele esteja cadastrado no 
Pergamum 

Verificar se o inventário foi cadastrado  com parâmetros corretos, como 
preceitua o Guia de Inventário 2 3 6 Médio 

Inventário / Gerar relatórios / 
Gestor do Inventário 

13.1. Instabilidade no sistema 
O CRI,  atento ao feedback dos operadores do Sistema Pergamum, informa 

através de e-mail ao Gestor do Inventário sobre o  possíveis instabilidades no 
sistema e busca solucionar as instabilidades em questão 

3 2 6 Médio 

Registro Patrimonial / Conferir e 
receber o material 

2. Receber quantidades 
incorretas; 

Confrontar o material recebido e os Termos emitidos pela COALP / COPAT, bem 
como seu estado físico. 

2 4 8 Alto 

Registro Patrimonial / Catalogar o 
material: Criar acervo 

1. Inserir dados incorretamente 

Seguir orientações contidas no Manual de Processamento Técnico da DGB: 
Consiste na representação descritiva do item informacional a ser incorporado 

ao acervo, visando, assim, a criação de um catálogo. A catalogação dos 
documentos será realizada com o auxílio de instrumentos de trabalho 

biblioteconômicos como o Código de Catalogação Anglo Americano 2 (AACR2), 
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Classificação 
Decimal Universal (CDU), a Tabela Cutter, e outros. Os elementos essenciais de 
um item a ser catalogado são retirados da folha de rosto (livro e folheto), capa, 

sumário, lombada, etiqueta (mídia), etc. Se necessário, podem ser usadas 
fontes externas como internet, redes de bibliotecas cooperativas, catálogos, 

etc., desde que sejam confiáveis. 

3 3 9 Alto 

Registro Patrimonial / Catalogar o 
material: Gerar número de exemplar 
e inserir tombamento no Sistema 
Pergamum 

1. Gerar registros diferentes 
para o mesmo exemplar; 

Confrontar o material catalogado e os Termos emitidos pela COALP / COPAT, 
bem como seu estado físico. 

3 3 9 Alto 

Fonte: Elaborada pelos gestores  
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APÊNDICE V – RESULTADO DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS (QACI Nº 2) EM NÍVEL DE ATIVIDADES 
 
Quadro 29 - Resultado do QACI nº 002 em nível de atividades 
1 – Processo: AQUISIÇÕES 

Atividade 
CIE: Controles Interno Existentes (conforme resposta dos gestores) 

CIS: Controles Internos Sugeridos (não citado pelos gestores mas aplicáveis a atividade) 
Avaliação Nota 

Cadastrar Projetos Pedagógicos de Curso 
(PPC) no módulo Plano de Ensino do Per-

gamum  

CIE: Apesar de haver apenas uma servidora para realização do cadastramento das bibliografias no Pergamum, existem outros dois servidores na 
DGB capacitados para realizar essa atividade em casos urgentes, bem como podemos utilizar a mão-de-obra dos auxiliares de biblioteca dos 
respectivos campi. 

Efetivo 3 

Realizar a Substituição de Títulos indisponí-
veis no mercado  

CIE: Procura-se enviar a lista dos indisponíveis através de Memorando e e-mail enviado anteriormente à emissão da Ordem de Fornecimento Efetivo 3 

CIS: Acompanhar o processo e cobrar a realização da substituição, caso não ocorra. Existente 1 

CIS: Acompanhar o processo e cobrar a realização da substituição, caso não ocorra. Existente 1 

Enviar materiais adquiridos para os campi 
interessados 

CIE: Ocorre geralmente por morosidade do Campus interessado em enviar um transporte para buscar o material. Não nos responsabilizamos por 
tal ação, mas buscamos enfatizar a necessidade de busca do material através do reenvio do e-mail informativo que há material para ser buscado 
e, por vezes, telefonando para a Cobib. 

Existente 1 

2 – Processo: CATALOGAÇÃO 

Atividade 
CIE: Controles Interno Existentes (conforme resposta dos gestores) 

CIS: Controles Internos Sugeridos (não citado pelos gestores mas aplicáveis a atividade) 
Avaliação Nota 

Receber material bibliográfico    
CIE: Enviado o e-mail as Cobibs informando o envio do material e, após o preparo técnico realizado, o bibliotecário catalogador comunica a DGB 
a disponibilização do material. 

Existente 1 

Concluir processo de catalogação inse-
rindo exemplares no Sistema Pergamum 

CIE: Seguir orientações dos procedimentos de catalogação contidas no Manual de Processamento Técnico da DGB: Os elementos essenciais de 
um exemplar a ser catalogado são retirados da folha de rosto (livro e folheto), capa, sumário, lombada, etiqueta (mídia), nota fiscal, relatório de 
patrimônio, etc. Se necessário, podem ser usadas fontes externas como internet, redes de bibliotecas cooperativas, catálogos, etc., desde que 
sejam confiáveis. Atender ao   feedback da CPT para possíveis inconformidades cometidas durante o processamento técnico e observadas du-
rante o controle qualidade. 

Efetivo 3 

Realizar preparo técnico do material 
bibliográfico 
(Gerar as etiquetas no Pergamum e afixá-
las; aplicar a tarja magnética para prote-

ção do material; aplicar demais carimbos) 

CIE: Seguir corretamente o número de chamada, que diz onde o livro deverá ser alocado, os livros estão ordenados pelo número de classificação 
e dentro do assunto, por sobrenome do autor e por título de devendo respeitar a posição das obras na estante que é de acordo com a numera-
ção que se encontra em ordem crescente da esquerda para a direita. Efetivo 3 

3 – Processo: CIRCULAÇÃO DE MATERIAL 

Atividade 
CIE: Controles Interno Existentes (conforme resposta dos gestores) 

CIS: Controles Internos Sugeridos (não citado pelos gestores mas aplicáveis a atividade) 
Avaliação Nota 

Receber material bibliográfico CIE: Solicita-se a assinatura do responsável pelo transporte do material no documento denominado "Autorização de Saída de Material" Executado 2 

Emprestar o material bibliográfico CIE: O registro no sistema Pergamum do empréstimo realizado mediante inserção de senha pessoal do usuário da biblioteca Executado 2 

Renovar o material bibliográfico  CIE: O registro no sistema Pergamum da renovação realizada mediante inserção de senha pessoal do usuário da biblioteca Executado 2 

4 – Processo: CONSERVAÇÃO 
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Atividade 
CIE: Controles Interno Existentes (conforme resposta dos gestores) 

CIS: Controles Internos Sugeridos (não citado pelos gestores mas aplicáveis a atividade) 
Avaliação Nota 

Solicitar periodicamente a contratação de 
empresa especializada em higienização  

CIE: Seguir orientações estabelecidas no Plano de Contingência da DGB. As solicitações são feitas através de documentos oficiais: e-mails e me-
morandos e o processo e iniciado através de licitações de serviços. 

Existente 1 

Solicitar periodicamente a contratação de 
empresa especializada em dedetização 

CIE: Seguir orientações estabelecidas no Plano de Contingência da DGB ,  o qual preconiza ações necessárias para a preservação do acervo, tais 
como: Proibir o consumo de alimentos e bebidas na biblioteca a fim de impedir o acúmulo desses materiais nos livros e nas mesas e, dessa 
forma, evitar o aparecimento de insetos e roedores;  Evitar que os livros e revistas fiquem encostados nas paredes, que, através do contato com 
a umidade, pode resultar no surgimento de fungos (bolor); Utilizar prateleiras de ferro, material que impossibilita a proliferação de cupim, mofo 
ou outros micro-organismos capazes de deteriorar os materiais; Manter as janelas fechadas e localizadas longe do acervo; Efetuar limpeza perio-
dicamente dos ares-condicionados e ventiladores; Realizar a dedetização, no intervalo mínimo de 6 (seis) meses, com todos os cuidados neces-
sários para a preservação do acervo. Após a dedetização, é necessária a realização da limpeza no ambiente da biblioteca, sendo acompanhada 
pelo(a) bibliotecário(a) responsável, que instruirá sobre as normas de preservação e limpeza do acervo. 

Efetivo 3 

Retirar do acervo obras contaminadas 
CIE: Em caso de obras contaminadas estas são retiradas do acervo para possível restauração e/ou descarte. Quando do recebimento por doação 
as obras passam por uma análise e após esta são trabalhadas tecnicamente, ou seja, catalogadas, indexadas e classificadas e inseridas no acervo. 
Ainda se tratando das doações, caso se verifique material que possa contaminar o acervo, as obras serão descartadas. 

Efetivo 3 

5 – Processo: INVENTÁRIO 

Atividade 
CIE: Controles Interno Existentes (conforme resposta dos gestores) 

CIS: Controles Internos Sugeridos (não citado pelos gestores mas aplicáveis a atividade) 
Avaliação Nota 

Solicitar cadastro do respectivo inventário 
no Sistema Pergamum 

CIE: Encaminhar solicitação com a antecedência determinada no Guia de Inventário 
Existente 1 

Cadastrar inventário no Sistema Perga-
mum  

CIE: Verificar se o inventário foi cadastrado  com parâmetros corretos, como preceitua o Guia de Inventário 
Existente 1 

Gerar relatórios 
CIE: O CRI,  atento ao feedback dos operadores do Sistema Pergamum, informa através de e-mail ao Gestor do Inventário sobre o  possíveis 
instabilidades no sistema e busca solucionar as instabilidades em questão 

Executado 2 

6 – Processo: REGISTRO PATRIMONIAL 

Atividade 
CIE: Controles Interno Existentes (conforme resposta dos gestores) 

CIS: Controles Internos Sugeridos (não citado pelos gestores mas aplicáveis a atividade) 
Avaliação Nota 

Conferir e receber o material CIE: Confrontar o material recebido e os Termos emitidos pela COALP / COPAT, bem como seu estado físico. Executado 2 

Catalogar o material: Criar acervo 

CIE: Seguir orientações contidas no Manual de Processamento Técnico da DGB: Consiste na representação descritiva do item informacional a ser 
incorporado ao acervo, visando, assim, a criação de um catálogo. A catalogação dos documentos será realizada com o auxílio de instrumentos de 
trabalho biblioteconômicos como o Código de Catalogação Anglo Americano 2 (AACR2), as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), a Classificação Decimal Universal (CDU), a Tabela Cutter, e outros. Os elementos essenciais de um item a ser catalogado são retirados da 
folha de rosto (livro e folheto), capa, sumário, lombada, etiqueta (mídia), etc. Se necessário, podem ser usadas fontes externas como internet, 
redes de bibliotecas cooperativas, catálogos, etc., desde que sejam confiáveis. 

Efetivo 3 

Catalogar o material: Gerar número de 
exemplar e inserir tombamento no Sis-

tema Pergamum 

CIE: Confrontar o material catalogado e os Termos emitidos pela COALP / COPAT, bem como seu estado físico. 
Efetivo 3 

Fonte: Elaborado pela Audint/IFS. 
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