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1) ESCOPO DOS EXAMES 

 

 Os trabalhos de auditoria acerca da análise da gestão e controle da utilização dos 

veículos da frota oficial no âmbito da UNILAB foram realizados durante os meses de 

agosto e setembro do ano corrente, conforme a Ação 12 do Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna/PAINT previsto para o exercício de 2016. 

 

 A ação foi realizada em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, nos termos do Capítulo X da IN/SFC/nº 205/88. Nenhuma restrição 

foi imposta quanto aos exames realizados na extensão considerada necessária nas 

circunstâncias apresentadas, utilizando-se das técnicas de auditoria previstas no Capítulo IV, 

Seção II, item 10 da IN/SFC/nº 01/01, em sintonia com a metodologia adotada pelo referido 

Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Federal, conforme determinado no item 9 do 

Capítulo X da mesma norma. 
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 O trabalho ficou consignado no planejamento da Auditoria Interna da UNILAB para 

o exercício de 2016 diante da materialidade envolvida, bem como pela criticidade, uma vez 

que a subárea ainda não havia sido objeto de auditoria por parte desta equipe. 

  

 A presente atividade de auditoria teve como foco principal examinar e comprovar a 

legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos, bem como, avaliar os resultados 

alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da Divisão de 

Transportes/CSO/Pró-Reitoria de Administração. 

 

 O objetivo geral deste trabalho de auditoria foi examinar a adequação dos registros 

internos, verificar os controles internos, verificar o cumprimento das normas internas e da 

legislação pertinente, constatar a ocorrência de impropriedades nas rotinas pertinentes à área, 

visando corrigi-las e evitar reincidência. 

  

 Foram utilizados diversos procedimentos e técnicas de auditoria para a consecução 

dos objetivos pretendidos, em especial: testes de observância e testes substantivos, 

englobando a conferência de documentos e dados extraídos dos sistemas operacionais de 

informações em uso pela unidade. 

  

2) CONCLUSÃO 

 

 A Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de 

assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a 

agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus 

objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e 

racionalizando as ações de controle interno. 
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A auditoria realizada busca fornecer informações aos Gestores para o fortalecimento 

dos procedimentos legais e operacionais, bem como otimização de seus controles internos. 

 

Ressaltamos que a AUDIN/UNILAB irá acompanhar e monitorar as recomendações 

ora propostas, por meio de Plano de Providências Permanente, visando ampliar e melhorar 

os controles administrativos internos na área auditada. 

 

Os exames realizados no âmbito da Divisão de Transportes/CSO/PROAD 

constataram a necessidade de aprimoramento dos controles internos das atividades, 

restando comprovada a fragilidade de suas rotinas. 

 

Ademais, tais fragilidades resultaram em ilegalidades que culminaram em 

PREJUÍZOS AO ERÁRIO, ou na iminência do mesmo, conforme destacamos: 

 

- Elevadíssimos valores gastos com manutenção preventiva/corretiva, em 

quantidade considerável dos veículos, com valores acima da média de mercado e em 

constância incompatível com a idade dos veículos, sem aparente justificativa, 

constatando-se um ineficaz controle e acompanhamento do Setor responsável por 

autorizar tais serviços; 

- Ausência de rotina administrativa adequada e eficaz quando da ocorrência de 

acidentes que envolvam veículos oficiais, com a responsabilização do agente responsável 

pelo dano de forma tempestiva; tendo em vista que o veículo de placas OSP5278 

encontra-se, já há alguns meses, em desuso no pátio ao fundo do Campus da Liberdade, 

devido a diversas avarias provenientes de um acidente ocorrido na longínqua data de 

25/02/2015, sem que até a presente data o Processo Administrativo referente ao caso 
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tenha se encerrado. A demora injustificável para o enceramento do Processo vem corroborar 

com a inviabilidade de uma investigação isenta e tempestiva; 

- Utilização de veículos oficiais de forma exclusiva por alguns servidores e/ou 

Setores sem embasamento na Legislação vigente, ou justificativa plausível para tanto; 

- Utilização de veículos oficiais em atividades que vão além das previstas 

legalmente e em Resoluções Internas. 

 

Desta feita, configura-se como urgente a elaboração de um Manual de rotinas 

internas da Divisão de Transportes, bem como, a otimização de suas rotinas, no sentido de 

proceder com o efetivo controle da utilização dos veículos oficiais. 

 

Podemos concluir que os procedimentos administrativos ora analisados são 

inadequados, devendo a Gestão Superior, em conjunto com a Pró-Reitoria de 

Administração, com base nas Recomendações aqui exaradas, adotar medidas necessárias 

a melhoria dos seus procedimentos de controle, bem como a responsabilização de 

agentes que tenham causado prejuízos ao erário.  

 

Por fim, a equipe da Auditoria Interna agradece à PROAD pela disponibilidade das 

informações e materiais requisitados e se coloca à disposição para elucidar quaisquer 

inconsistências ou inconformidades relatadas, visando, sobretudo, o fortalecimento dos 

controles internos da UNILAB. 
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3) RESULTADO DOS EXAMES 

 

CONSTATAÇÃO 01: 

 

Tendo em vista que “acessibilidade” se entende por ser a possibilidade e condição de alcance 

para utilização, dentre outros, dos transportes, por pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida; verificou-se que os veículos utilizados para transporte de alunos e 

servidores “intercampi” não possuem estruturas adequadas ao transporte de pessoas com 

deficiência física ou mobilidade reduzida. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Estamos cientes da situação e 

trabalhando em processo de aquisição. Entretanto, convém salientar que desde a publicação 

do Decreto 8540/2015 estamos com restrições nos processos de aquisição de veículos, 

reforçado pela Portaria nº 67/2016-MPOG, vedando novas aquisições. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

aquisição ou adaptação dos veículos utilizados para transporte de alunos e servidores 

“intercampi” no sentido de que os mesmos passem a ofertar estruturas adequadas ao 

transporte de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.  

 

CONSTATAÇÃO 02 

 

Constatou-se a inexistência de um Manual de Normas e Rotinas Administrativas, 

devidamente atualizado com a legislação vigente, no âmbito da Divisão de Transportes/CSO. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Estamos cientes da situação e 

trabalhando em processo de elaboração do referido manual. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

seja desenvolvido, em caráter de urgência, um “MANUAL DE NORMAS E 

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS”, com o 

principal intuito de disciplinar mais detalhadamente a correta utilização dos veículos da 

UNILAB, desde a sua solicitação, até mesmo de que forma devam ser feitas as suas 

manutenções. 

  

CONSTATAÇÃO 03 

 

Constatou-se valores acima da média de mercado para manutenção corretiva no período 

de Janeiro a Julho de 2016, sem aparente justificativa, para os veículos de placas: 

 

- NQT6753 

- NUX7229 

- OCI1032 

- OCL2582 

- OCN8961 

- OCN9031 

- OCP6756 

- OCR 9417 

- OIC3292 

- OIC3748 

- OIC3758 

- OID9932 

- ORS0910 

- ORS1930 

- ORS2390 

- ORS2700 

mailto:auditoria@unilab.edu.br


 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 

Auditoria Interna 

 

7 

 

Auditoria Interna – UNILAB 

Campus das Auroras 

E-mail: auditoria@unilab.edu.br 
Telefone: (085) 3332.6147 

 

- ORS2940 

- ORS3310 

- OSF9652 

- OSG5532 

- OSG8209 

- OSK2620 

- OSK2820 

- OSK3180 

- OSK4210 

- OSP4198 

- OSP4458 

- OSP5868 

- OSP8758 

- OSP9358 

- OSR3200 

- OSR7910 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Encaminhamos para levantamento dos 

dados e elaboração de relatórios individualizados por veículo afim de que se apure a 

necessidade real das manutenções relatadas e os procedimentos adotados na sua consecução. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

seja feita uma análise criteriosa e detalhada por parte do Fiscal do Contrato de 

manutenção veicular previamente à autorização de cada serviço, no que diz respeito a 

real necessidade do mesmo. Recomendamos ainda a otimização da análise dos preços 

praticados pela empresa contratada em comparação com os valores praticados em 

demais oficinas. Ainda nesse subitem, recomendamos que a Divisão de Transportes 

atente para casos de má uso dos carros, que venham a causar a necessidade de constante 

manutenção dos mesmos, com a devida responsabilização do agente. Por fim, 

recomendamos a elaboração de um estudo acerca de todos os serviços já autorizados no 
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ano de 2016, analisando a real necessidade dos mesmos e a compatibilidade dos valores 

pagos com os valores praticados no mercado. 

 

CONSTATAÇÃO 04 

 

Verificou-se que, nos últimos meses, a média de consumo de combustível ultrapassou a 

cota mensal, sem que um trabalho de contenção de viagens e/ou conscientização dos 

usuários solicitantes tenha sido posta em prática. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes do item. Iniciamos 

planejamento de contenção de despesas nessa área, constituindo-se de monitoramento 

constante dos valores gastos, bem como estudos visando obter informações acerca dos 

valores mínimos necessários à manutenção dos serviços de transporte desta IES. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

elaboração de um trabalho de contenção de viagens e/ou conscientização dos usuários 

solicitantes, tendo em vista a atual situação de contenção orçamentária. Recomendamos 

ainda que seja estipulada uma cota mensal de combustível para cada veículo, para que com 

essa medida tenhamos um parâmetro de consumo da frota e uma melhor possibilidade de 

planejamento do consumo. 
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CONSTATAÇÃO 05 

 

Verificou-se que a frota de veículos oficiais não se encontra segurada contra roubo, 

furtos ou colisões, e que, tampouco existe projeto ou estudo que analise a relação 

custo/benefício de tal contratação. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Os estudos referentes ao seguro da frota 

já foram iniciados. Tão logo sejam concluídos, encaminharemos os resultados à autoridade 

competente. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

elaboração, em caráter de urgência, de estudo detalhado que analise a relação custo/benefício 

da contratação de seguro contra roubo, furtos ou colisões para os veículos da frota oficial. 

 

CONSTATAÇÃO 06 

 

Considerando os elevadíssimos valores de manutenção corretiva para o primeiro 

semestre do ano corrente, em quantidade considerável dos veículos, constata-se um 

ineficaz controle e acompanhemento da Divisão de Transportes/CSO quanto a correta 

utilização dos veículos, e consequente responsabilização de agentes por má uso dos 

mesmos, fato que acarreta a constante necessidade de manutenções corretivas, causando 

graves prejuízoa ao erário. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Está em fase de elaboração, manual de 

rotinas administrativas para reforçar os itens necessários ao controle eficaz dos serviços de 
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transporte. Orientações já foram feitas e estão sendo monitoradas, quanto a sua eficácia. 

Entretanto, cumpre salientar que os valores gastos com manutenção veicular, preventiva e 

corretiva, têm se mantido constante a três anos, período inicial do contrato atual. Contudo, 

os apontamentos feitos pela Auditoria Interna estão sendo alvo de avaliação, planejamento e 

elaboração de relatórios, buscando-se aprimorar técnicas, aperfeiçoar controles e minimizar 

os problemas encontrados. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que 

seja feita uma análise criteriosa e detalhada por parte do Fiscal do Contrato de 

manutenção veicular previamente à autorização de cada serviço, no que diz respeito a 

real necessidade do mesmo. Recomendamos ainda a otimização da análise dos preços 

praticados pela empresa contratada em comparação com os valores praticados em 

demais oficinas. Ainda nesse subitem, recomendamos que a Divisão de Transportes 

atente para casos de má uso dos carros, que venham a causar a necessidade de constante 

manutenção dos mesmos, com a devida responsabilização do agente. Por fim, 

recomendamos a elaboração de um estudo acerca de todos os serviços já autorizados no 

ano de 2016, analisando a real necessidade dos mesmos e a compatibilidade dos valores 

pagos com os valores praticados no mercado. 

 

CONSTATAÇÃO 07 

 

Ausência de rotina administrativa adequada e eficaz quando da ocorrência de acidentes 

que envolvam veículos oficiais, com a responsabilização do agente responsável pelo 

dano de forma tempestiva, quando for o caso.  
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Encontra-se em elaboração, manual de 

rotinas administrativas objetivando sanar as deficiências apontadas pela Auditoria Interna na 

presente SA. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que, 

quando da ocorrência de acidentes que envolvam veículos oficiais da UNILAB, todos os 

procedimentos de colheita de provas e análises periciais sejam tempestivamente 

realizados e que, de posse de tais documentos, o Processo de Sindicância para apuração 

de suposta responsabilidade seja imediatamente instaurado. Os Processos de 

Sindicância ora em tela devem ter um tempo de conclusão razoável, para a eficaz 

punição do responsável, quando for o caso, e ressarcimento ao erário. 

 

CONSTATAÇÃO 08 

 

A guarda dos veículos no Campus dos Malês (São Francisco do Conde/BA) é feita em imóvel 

que não pertence à UNILAB, sem a segurança e controle adequados.   

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Estamos trabalhando em 

planejamento buscando soluções para o problema apresentado. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos um 

estudo para redimensionar a adequação do espaço físico para a guarda dos veículos do 

Campus dos Malês, para que os mesmos sejam guardados em locais protegidos dos fatores 

climáticos. 
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CONSTATAÇÃO 09 

 

Constatou-se a insuficiência de Cursos de Reciclagem e Capacitações Periódicas para a 

equipe de motoristas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Estamos trabalhando para 

adequar as necessidades do serviço aos parâmetros exigidos em legislação. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que a 

Divisão de Transportes, em conjunto com os demais setores da PROAD, desenvolva um 

calendário de capacitação continuada para os motoristas terceirizados da UNILAB. 

 

CONSTATAÇÃO 10 

 

Em desacordo com o Art. 12 da Instrução Normativa 03/2008 SLTI/MPOG, verificou-

se que o veículo de transporte institucional não possui cor escura, preferencialmente 

preta, que o diferencie dos demais veículos da frota. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Tão logo estejamos liberados 

para aquisição de novos veículos será realizado procedimento para aquisição e regularização 

da situação apontada. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 
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CONSTATAÇÃO 11 

 

Ausência da necessária padronização de formulários, procedimentos e controles no 

âmbito da gestão e utilização dos veículos oficiais entre os Campi do Ceará e da Bahia; 

tendo em vista que a Divisão de Transportes/CSO é responsável por gerir todos os 

veículos da Universidade, em todos os seus Campi.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Está em fase de planejamento 

a realização de alterações significativas no serviço de transporte desta IES. Com isso, e 

abrangendo o campus de malês, a metodologia do uso deverá ser padronizada e os modelos 

de controle e acompanhamento devem ser uniformizados em toda a Universidade. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos a 

padronização de formulários, procedimentos e controles entre todos os Campi do Ceará e da 

Bahia, sob a gestão e acompanhamento da Divisão de Transportes/CSO/PROAD.  

 

CONSTATAÇÃO 12 

 

Ausência de sistemas de gestão e/ou integração de sistemas de TI implementados na área de 

Transportes em todos os Campi da UNILAB. Asseveramos acerca da existência no SIPAC 

do módulo “Transportes”, aparentemente desativado e em desuso. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Já estabelecemos contato com 

a Unidade competente para análise e adequação do sistema SIPAC a necessidades específicas 

do serviço prestado nesta IES. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Implementar e/ou 

ativar o módulo de “transportes” no SIPAC, de forma que permita uma gestão do uso e 

manutenção da frota de veículos da instituição em consonância com os princípios da 

legalidade, eficiência e eficácia. 

 

CONSTATAÇÃO 13 

 

Em desacordo com o Decreto nº 8541/2015; Decreto nº 6403/2008; IN SLTI/MPOG 

03/2008 e Resolução 26/2011 CONSUNI/UNILAB; verificou-se que um veículo oficial 

(ORS2700), com motorista, é utilizado de forma exclusiva por parte da Pró-Reitoria de 

Planejamento, inclusive com a gestão administrativa do mesmo, sem justificativa para 

tanto, tendo em vista que a totalidade da equipe da PROPLAN encontra-se 

desenvolvendo suas atividades laborais apenas a alguns metros do canteiro de obras, o 

que facilita o acompanhamento e controle das mesmas sem a necessidade de um veículo 

exclusivo para tal tarefa; tendo em vista que a legislação vigente, enquadrada na 

realidade desta IFES, não permite tal exclusividade diante de tais justificativas; as 

demandas da Pró-Reitoria de Planejamento quanto a veículos oficias devem seguir os 

mesmos trâmites administrativos de todos os demais setores da UNILAB. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Encaminhamos para 

conhecimento e deliberação da autoridade superior desta casa. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Tendo em vista que a 

totalidade da equipe da PROPLAN encontra-se desenvolvendo suas atividades laborais 

apenas a alguns metros do canteiro de obras, o que facilita o acompanhamento e 

controle das mesmas sem a necessidade de um veículo exclusivo para tal tarefa e, tendo 
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em vista ainda que a legislação vigente não permite tal exclusividade diante de tais 

justificativas, recomendamos que o veículo ORS2700, bem como o respectivo motorista, 

volte a ter sua gestão administrativa controlada pela Divisão de Transportes/CSO, com 

utilização compartilhada entre todos os Setores da UNILAB. Asseveramos que as 

demandas da Pró-Reitoria de Planejamento quanto a veículos oficias devem seguir os 

mesmos trâmites administrativos e de controle aplicados aos demais setores desta IFES. 

 

CONSTATAÇÃO 14 

 

Verificou-se que o veículo destinado aos serviços contínuos da Fazenda Piroás, devidamente 

justificado por conta da dificuldade de acesso, tem sua gestão administrativa feita fora da 

Divisão de Transportes/CSO, com a gerência dos deslocamentos a cargo da 

administração da Fazenda; fato que vai de encontro às boas práticas administrativas e 

à Legislação vigente.   

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Encaminhamos para 

conhecimento e deliberação da autoridade superior desta casa. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que o 

veículo destinado aos serviços contínuos da Fazenda Piroás, devidamente justificado por 

conta da dificuldade de acesso, passe a ter sua gestão administrativa controlada pela 

Divisão de Transportes/CSO. 
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CONSTATAÇÃO 15 

 

Constatou-se o preenchimento incorreto ou incompleto em uma considerável quantidade de 

“formulários de solicitação”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Estamos reforçando os 

mecanismos de controle em relação a esse item. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Aprimorar os controles 

internos da Divisão de Transportes no sentido de padronizar e otimizar procedimentos para 

atingir a eficiência, efetividade e transparência dos atos administrativos. 

 

CONSTATAÇÃO 16 

 

Constatou-se que diversos veículos, durante o mês de Julho/2016, em diversas 

oportunidades foi utilizado para transporte de servidores e alunos entre os Campi do 

Estado do Ceará, mesmo com a existência do transporte regular “intercampi”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Existem diversos serviços que requerem 

deslocamento célere, e há servidores, como dirigentes de unidades e diversas chefias que 

necessitam de deslocamento em horários inflexíveis, dado a característica da 

descentralização administrativa desta IES o que torna, muitas vezes, necessário o 

deslocamento extemporâneo por meio de veículo diverso. 
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ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos que o 

transporte de servidores e/ou alunos entre os Campi do Estado do Ceará sejam feitos 

preferecialmente por meio do transporte regular “intercampi”, apenas em casos 

excepcionais, e devidamente justificados, tais deslocamentos devem ser feitos por meio de 

outros veículos oficiais. 

 

CONSTATAÇÃO 17 

 

Os campos “finalidade” e “observação” do formulário de “Controle de Tráfego” possuem 

tamanho bastante diminuto, o que vem a dificultar o necessário detalhamento da finalidade 

de cada viagem, bem como as possíveis observações. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Foi realizado alteração visando 

atender ao ponto em comento. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Aprimorar os controles 

internos da Divisão de Transportes no sentido de padronizar e otimizar procedimentos para 

atingir a eficiência, efetividade e transparência dos atos administrativos.  

  

CONSTATAÇÃO 18 

 

Ausência dos nomes de todos os passageiros de cada viagem no formulário de “Controle de 

Tráfego”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Entretanto os controles de 

tráfego possuem como objetivo principal o acompanhamento do deslocamento do veículo e 
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os controles no que se conhece como índice de desempenho da frota. A relação de passageiros 

encontra-se destacada no formulário “Solicitação de Deslocamento”. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Aprimorar os controles 

internos da Divisão de Transportes no sentido de padronizar e otimizar procedimentos para 

atingir a eficiência, efetividade e transparência dos atos administrativos. 

 

CONSTATAÇÃO 19 

 

Ausência de preenchimento do campo “finalidade” em diversos formulários de 

“Controle de Tráfego”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. As orientações serão 

repassadas aos condutores e responsáveis pelos acompanhamentos para adequação neste 

ponto. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Aprimorar os controles 

internos da Divisão de Transportes no sentido de padronizar e otimizar procedimentos para 

atingir a eficiência, efetividade e transparência dos atos administrativos. Asseveramos ainda 

que é condição essencial de validade do “Controle de Tráfego” o devido preenchimento, 

de forma detalhada, da FINALIDADE de cada viagem. 
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CONSTATAÇÃO 20 

 

O veículo destinado à Fazenda Piorás, em nenhum de seus formulários de “Controle de 

Tráfego” do mês de Julho/2016, possui a identificação da finalidade da viagem. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. As orientações serão 

repassadas aos condutores e responsáveis pelos acompanhamentos para adequação neste 

ponto. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Aprimorar os controles 

internos da Divisão de Transportes no sentido de padronizar e otimizar procedimentos para 

atingir a eficiência, efetividade e transparência dos atos administrativos. Asseveramos ainda 

que é condição essencial de validade do “Controle de Tráfego” o devido preenchimento, 

de forma detalhada, da FINALIDADE de cada viagem. 

 

CONSTATAÇÃO 21 

 

O veículo Volare OCN9031 foi utilizado na data de 08/07/2016 para “entrega de 

documentos” (????)  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Analisando o controle do veículo no dia 

em questão, e considerando que esse tipo de veículo não é utilizado para o transporte de 

documentos, concluímos que o condutor deslocou-se para abastecimento, retornando em 

seguida para o Campus de Auroras para a entrega dos documentos de controle do veículo, 
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uma vez que o tempo de deslocamento e a distância percorrida sugerem outro procedimento. 

Alertamos aos responsáveis pelo acompanhamento e controle que se ativessem a esses dados. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Aprimorar os controles 

internos da Divisão de Transportes no sentido de padronizar e otimizar procedimentos para 

atingir a eficiência, efetividade e transparência dos atos administrativos. Asseveramos ainda 

que é condição essencial de validade do “Controle de Tráfego” o devido preenchimento, 

de forma detalhada, da FINALIDADE de cada viagem. 

 

CONSTATAÇÃO 22 

 

Em discordância com as boas práticas administrativas e toda a Legislação vigente, o 

veículo de placas PMS2777, na data de 04/07/2016 foi utilizado mais de uma vez para 

“parada na padaria”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: O ponto de parada na padaria objetiva o 

embarque de passageiro, solicitado pela unidade demandante. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: A Auditoria Interna 

acata a manifestação da Unidade Auditada. 

 

CONSTATAÇÃO 23 

 

Em diversas ocasiões o preenchimento do campo finalidade do formulário de “Controle de 

Tráfego” é feito com a expressão “a disposição”, sem a devida especificação da utilização do 

veículo. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Dado a descentralização administrativa, 

a Divisão de Transportes mantém um veículo à disposição da instituição que executa algumas 

atividades tais como transporte de funcionário ao banco para entrega de documentos 

específicos e translado de servidores. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Aprimorar os controles 

internos da Divisão de Transportes no sentido de padronizar e otimizar procedimentos para 

atingir a eficiência, efetividade e transparência dos atos administrativos. Asseveramos ainda 

que é condição essencial de validade do “Controle de Tráfego” o devido preenchimento, 

de forma detalhada, da FINALIDADE de cada viagem. 

 

CONSTATAÇÃO 24 

 

Em discordância com as boas práticas administrativas e toda a Legislação vigente, em 

diversas oportunidades, diversos veículos já foram utilizados, somente no mês de 

Julho/2016, para “pegar café”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Alertamos aos condutores e demais 

agentes responsáveis para verificar tais situações e impedir as ocorrências. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos à 

Divisão de Transportes/CSO/PROAD que sejam instalados rastreadores (Tipo GPS) 

nos veículos oficiais, com a finalidade de um controle efetivo das rotas adotadas pelos 

motoristas, visando a segurança dos mesmos e proteção do patrimônio da UNILAB. 
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CONSTATAÇÃO 25 

 

Constatou-se que há veículos que permanecem em ambientes sem proteção adequada 

(cobertura) aos fatores climáticos (tempo). 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA: Cientes. Este problema, entretanto não 

é de fácil solução. A instituição possui problemas de espaço, e encontra-se ainda em 

implantação. Encaminharemos comunicação a gestão dos espaços afim de iniciarmos diálogo 

sobre o tema, buscando-se solução para o item apontado. 

 

ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: Recomendamos um 

estudo para redimensionar a adequação do espaço físico para a guarda dos veículos em todos 

os Campi, para que os mesmos sejam guardados em locais protegidos dos fatores climáticos. 

 

 

Redenção, 29 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

José César de Sousa Rodrigues 

Auditor Chefe 
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