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OF[CIO AUD 05/20] 6

Em, 29 de dezembro de 201 6

Ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU)

Sr. Vector Godoy Veiga

Diretor da Área de Auditoria de Políticas Sociais l

SAS, Quadra 1 , Bloco A, Edifício Darcy Ribeiro, 6' andar, Sala 608, Brasília/DF

CEP 70.070-905

Assunto: Encaminhamento do Plano Anual de Auditoria Interna 2016 (PAINT 2016)
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Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, encaminho em atendimento ao que prevê o Capítulo l,

ans. 7' e 8' da Instrução Normativa n' 24, de 17 de novembro 2015, o qual estabelece prazo

para encaminhamento do Plano Anual de Auditoria Interna referente às atividades planeadas

para o exercício de 201 7. {l''.
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Atenciosamente,

/

JoÊi(yl uiE D(#!ingues
dito/-CHc:/e da A uditoria Interna/FUB

Matrícula FUB }070908

Campus Universitário Darcy Ribeiro - Prédio da Reitoria, 2' Andar - Asa Norte - Brasíiia/DF Cep. 70.9}0-900 Telefone: 6 i 3107-0226
endereço elelrânlco= aud<@unb.br
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAINT/AUD-FUB

EXERCÍCIO DE 2017

l - INTRODUÇÃO

O presente Plano Anual de Auditoria Intima (PAINT) deriva do planejamento realizado por

esta Auditoria Interna (AUD) da Fundação Universidade de Brasília (FUB) em observância ao

contido na Instrução Normativa n. 24/2015 expedida pelo Ministério da Transparência,

Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), o qual será o documento base para as

atividades a serem desenvolvidas no exercício de 201 7.

Nesse sentido, serão expostos os temas passíveis de avaliação por esta AUD, com suas

respectivas classificações de riscos, e as horas destinadas à realização de capacitação dos

servidores visando o fortalecimento da Unidade de Auditoria Intema.

11 - A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Atualmente, a Unidade de Auditoria Intema da Fundação Universidade de Brasília possui a

seguinte composição:

HI - TEMAS PASSÍVEIS DE AVAL.CAÇÃO

Para a seleção de temas a serem auditados no exercício de 2017, a Auditoria Intima

identiHlcou áreas relacionadas aos macroprocessos da FUB e posteriormente realizou diagnóstico

de risco, a partir dos elementos impacto e probabilidade, conforme os critérios da matriz de riscos a

Campus Universitário Darcy Ribeiro Prédio da Reitoria, 2' Andar - Asa Norte Brasíiia/DF CEP. 70.910-900 Telefone: (6}) 3107-0226

Endereço eletrânico: alid@x!©:

 
Jogo Luiz Domingues

Thiago Ferreira Sardinha

Fumando Tardei de Freiras

Luçiana Mana de Oliveira Covinhas

Kellen Comes de Souza Atmeida Padrones
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seguir

Impacto
11

Probabilidade

Na etapa de avaliação de riscos, o parâmetro utilizado foi o resultado obtido entre

probabilidade e impacto que possam afetar o alcance dos objetivos do órgão ou entidade pública

em cada macroprocesso, sendo gerada a seguinte classificação de risco (escala):

Dessa comia, chegou-se ao seguinte diagnóstico e classificação

Campus Universitário Darcy Ribeiro Prédio da Reitoria, 2' Andar - Asa Norte . Brasília/DF CEP. 70.9i0-900 Telefone:(61) 3] 07-0226

Endet'eço etetrõnico: qtid(®ur }). Br

 
1 - Desprezível

{! - Marginal

 
Fiscalização de Contratos

Gestão de Contratos

Licitação

Gestão Imobiliária

Convênios e Congéneres

Transparência Pública

Prestação de Contas
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IV - TEMAS SELECIONADOS

A partir do diagnóstico e classificação definidos no item anterior, bem como a atuação da

AUD nas atividades de monitoramento das suas recomendações e das recomendações e

determinações da CGU e do TCU, foram selecionados os seguintes temas para atuação dessa

Unidade de Controle Intimo para o exercício de 201 7:

V - CAPACITAÇÃO DOS INTEGRANTES DA AUDITORIA INTERINA

As ações de capacitação dos servidores da AUD serão realizadas confomle temas

estabelecidos no Plano Anual de Capacitação, considerando, ainda, a oportunidade de oferta pelo

mercado e a disponibilização de recursos orçamentários.

Alinhado a esses fatores, a realização de ações de capacitação vai observar o estabelecido

no P[andamento Estratégico para AUD no Triênio 20] 7/2019, de modo a possibi]itar ao servidor

desenvolver competências e adquirir conhecimentos específicos necessários para executar a íünção

com eHlcácia e qualidade requeridas nos trabalhos de auditoria.

Cabe ressaltar que o Planejamento Estratégico prevê objetivos, indicadores e metas,

conforme padrão do .Ba/anced Sco/"ecard para a realização de ações de capacitação.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que o cumprimento do presente PAINT, a partir da realização de ações de

controle executadas no exercício de 2017, possibilite à Auditoria Intima contribuir para o

fortalecimento da gestão e o aperfeiçoamento da govemança da Fundação Universidade de Brasília

Campas Universitário Darçy Ribeiro -. Prédio da Reitoria, 2' Alldar - Asa Norte Brasília/DF CEP. 70.9}0-900 Telefone:(61) 3107-0226

Endereço etetrânico: apd«$zinb:Br

  B   8       m B     ©            

             i       8   1811 :    
0}

02

03

04

05

06



Anexo  (0238715)         SEI 00190.112271/2016-92 / pg. 5

[$Ea Universidade de Brasília

Auditoria Interna

(I'UB), tendo como referencial os produtos elaborados e entregues às áreas auditadas, cujos

conteúdos devem pautar-se em trabalhos de alta qualidade, tendo como sustentação as ações de

capacitação vez que favorecem o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à

realização das atividades inerentes ao cargo de auditor, proporcionando a elaboração de trabalhos

com mais consistência técnica e fundamentação legal

Brasília, 29 de dezembro de 201 6

ud jtbr. Auditoria Intema

Mat. FUB 1070908

Aprovo

Brasília, 29 de dezembro de 2016

árcia AbXahãã-Moura

Reitora da Universidade de Brasília

Campus Universitário Darcy Ribeiro Prédio da Reitoria, 2' Andar - Asa Norte Brasília/DF CEP. 70.910-900 Telefone: (61) 3 1 07-0226

Endereço etetrõni.co: a!!d«bwnb:Bt' 4
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