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1. Introdução

O Relatório Anual de Auditoria Interna de 2019 (RAINT/2019), apresenta os trabalhos do
Departamento de Auditoria  Interna,  da Secretaria  Municipal  de  Gestão e Controle,  da  Prefeitura
Municipal de Campinas. Nele constam as atiidades preiistas no Plano Anual de Auditoria Interna
deste exercício, bem como os trabalhos extraordinários. Sua elaboração está preiista no Art. 21 do
Decreto nº 20.121, de 20 de Dezembro de 2018, de regulamentação do Sistema de Controle Interno
da Administração Municipal.

2. Atvidades de auditoria interna realizadas de acordo com o PAINT 2019.

O PAINT 2019 preiiu a realização de 10 atiidades compostas por 4 auditorias, 3 monitora-
mentos e 3 ações insttucionais. Dentre essas atiidades, 2 concluídas no exercício. 

Descrição das ações
de auditoria

Escopo da ação Unidade Auditada

Relatório de
Auditoria

Execução do Contrato de Gestão nº 91/16 frmado
com a Organização Social Vitale para atiidades e
seriiços de saúde, ensino e pesquisa do Complexo
Hospitalar  Prefeito  Ediialdo  Orsi  -  Ouro  Verde.
Auditoria  realizada  no  âmbito  da  Comissão
Autônoma  de  Auditoria,  insttuída  por  meio  da
Portaria  nº  89364/2018,  com a  designação  de  5
seriidores,  dentre  os  quais,  2  deles  do
Departamento de Auditoria Interna.

Secretaria Municipal de Saúde.

Monitoramento de
Auditoria. 

Execução do contrato de locação de ieículos e seus
impactos na apuração dos ialores deiidos.

Secretaria  Municipal  de  Cooperação
nos  Assuntos  de  Segurança  Pública
(Guarda Municipal).

3. Atvidades de auditoria interna previstas no PAINT 2019 em andamento ou que ainda não 
foram realizadas, com as justicatvas para a sua não realização.

Dentre as 10 atiidades preiistas no PAINT 2019 compostas por 4 auditorias, 3 monitora-
mentos e 3 ações insttucionais; relacionam-se as atiidades em andamento ou que ainda não foram
realizadas.

Descrição das ações
de auditoria

Escopo da ação Situação

Relatório de Auditoria Prestação de contas do coniênio celebrado
com  a  Real  Sociedade  Portuguesa  de
Benefcência de Campinas, no período de
julho de 2016 a junho de 2017.

Em andamento.

Relatório de Auditoria Prestação de contas do coniênio celebrado
com  o  Seriiço  de  Saúde  Dr.  Cândido
Ferreira,  no  período  de  julho  de  2016  a
junho de 2017.

Não realizada,  pois  todos os auditores
estão alocados na Auditoria de Prestação de
contas  do  coniênio  celebrado  com  a  Real
Sociedade  Portuguesa  de  Benefcência  de
Campinas.
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Descrição das ações
de auditoria

Escopo da ação Situação

Relatório de Auditoria Prestação de contas do coniênio celebrado
com  a  Maternidade  de  Campinas,  no
período de julho de 2016 a junho de 2017.

Não realizada,  pois  todos os auditores
estão alocados na Auditoria de Prestação
de contas do coniênio celebrado com a
Real  Sociedade  Portuguesa  de
Benefcência de Campinas.

Monitoramento  de
Plano de Proiidências  

Desempenho dos programas defnidos  nos
Planos Plurianuais 2010-2013 e 2014-2017,
relacionados  ao  Plano  Municipal  de
Habitação de Campinas (2011-2023).

Em  andamento.  Os  prazos  iniciais  não
foram atendidos e a equipe de auditoria
contnua acompanhando o cumprimento
das recomendações.

Monitoramento  de
Plano de Proiidências  

Execução judicial dos débitos inscritos em
Díiida Atia. 

Em  andamento.  Os  prazos  iniciais  não
foram atendidos e a equipe de auditoria
contnua acompanhando o cumprimento
das recomendações.

Edição  e  Reiisão  de
norma interna

Manual de Auditoria Interna. Não  realizada,  pois  ainda  estão  sendo
realizados  projetos  de  melhorias   nos
processos de trabalho e nas técnicas de
auditoria iisando atualizar os princípios,
diretrizes e requisitos para prátca profssional
da atiidade de auditoria interna.

Estudo aplicado Implantação  de  auditoria  baseada  em
risco.

Em  andamento.  Realizadas  pesquisas
sobre  a  legislação  e  metodologia  de
gestão de riscos e de auditoria baseada em
risco, capacitação na área de gestão de riscos
e compilação da legislação federal.  

Estudo aplicado Implantação  de sistema informatzado de
auditoria.

Não  realizada,  pois  ainda  estão  sendo
realizados  projetos  de  melhorias   nos
processos  de  trabalho  e  nas  técnicas  de
auditoria  iisando  atualizar  os  princípios,
diretrizes e requisitos para prátca profssional
da atiidade de auditoria interna.

4. Atvidades de auditoria interna realizadas sem previsão no PAINT 2019, indicando sua 
motvação e seus resultados.

Foram realizadas 3 outras atiidades que não estaiam preiistas no PAINT 2019, mas que
durante  o  exercício,  os  seus  respectios  temas  se  mostraram  releiantes  e  oportunos,  conforme
consta a seguir:

Tema Motvação Situação

Insttuição  de  Relatório  Anual  de
Auditoria Interna.

Atender  preiisão  normatia  do  Decreto  nº
20.121/2018 em adotar instrumento de consolidação
dos  resultados  e  aialiação  do  cumprimento  das
atiidades planejadas. 

Concluído.



Relatório Anual de Auditoria Interna 2019  |  RAINT/2019 5

Tema Motvação Situação

Criação  de  noia  página  eletrônica
para  publicação  dos  trabalhos
realizados  pelo  Departamento  de
Auditoria Interna.

Promoier  transparência  atia  com  melhoria  na
diiulgação e no acesso aos trabalhos de auditoria.

Em andamento.

Estudo para implementação de noio
referencial  técnico  de  relatório  de
auditoria  interna  publicado  pela
Controladoria Geral da União.

Aprimoramento  da  técnica  de  estruturação  e
redação de relatório.

Em andamento.

5. Fatos relevantes que impactaram positva ou negatvamente nos recursos e na 
organização do Departamento de Auditoria Interna e na realização das auditorias.

Em 2018, o Departamento de Auditoria Interna, composto por quatro auditores, recebeu
solicitação da 15ª Promotoria de Justça Cíiel de Campinas para realização de auditorias nas presta-
ções de contas dos coniênios da Secretaria Municipal da Saúde, dos últmos cinco anos. 

Tal fato impactou e contnua a impactar negatiamente a realização das ações preiistas no
PAINT 2019 que fcaram comprometdas dada a necessidade de alocar, integralmente, a força de tra-
balho do Departamento, a fm de fazer frente ao grande iolume de documentos a serem analisados.
Acrescente-se ainda, a difculdade em compilar informações constantes em sistema de prestação de
contas da Secretaria Municipal de Saúde que acarreta em aumento no tempo de análise pela equipe
de auditoria.

Paralelamente, dois auditores atuaram na auditoria na execução do contrato de gestão fr-
mado entre a Prefeitura e a Organização Social Vitale, no período em que se iniciou em 12 de janeiro
de 2018, até sua conclusão, em 5 de julho de 2019. E na sequência foram designados à execução da
auditoria na Real Sociedade Portuguesa de Benefcência de Campinas, em andamento com os outros
dois auditores. 

Em que pese a situação apresentada, deie-se ressaltar o interesse do Departamento em
manter atios seus projetos e atualizados os instrumentos de trabalho de Auditoria, tais como:

1. Estudos do modelo referencial técnico de relatório de auditoria interna publicado pela
Controladoria Geral da União; e

2. Insttuição de Relatório Anual de Auditoria Interna.

6. Ações de capacitação realizadas, com indicação do quanttatvo de servidores 
capacitados, carga horária, temas e a relação com os trabalhos programados. 

No decorrer do exercício de 2019, ocorreram 3 ações de capacitação em um total de 54
horas sobre temas relacionados à auditoria interna e gestão de riscos, conforme consta a seguir:

Ação de capacitação Insttuição
Servidores

capacitados
Carga horária (H)

Curso  em  EAD  de  “Gestão  de  Riscos  de
Fraude”.

Empresa Brasiliano
Interisk.

1 24 horas

Curso em EAD de “Preienção à laiagem de
dinheiro e ao fnanciamento do terrorismo".

Escola Virtual do
Goierno Federal - EVG.

1 20 horas
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Ação de capacitação Insttuição
Servidores

capacitados
Carga horária (H)

Curso em EAD de “Contabilização de Benefcios”. Escola Virtual do
Goierno Federal - EVG.

1 10 horas

Total: 54 horas

7. Recomendações emitdas e implementadas, bem como as vincendas e as não 
implementadas na data da elaboração do RAINT, com a inclusão, neste caso, dos prazos 
de implementação e as justicatvas do gestor.

Foram emitdas 50 recomendações de auditoria decorrentes de exercícios anteriores. Desse
total restam, ainda, 32 recomendações que aguardam a resposta dos gestores em relação às ações
com implementação iencida, ou seja, fora do prazo inicialmente preiisto para o eniio de informa-
ções.

Cumprimento

ITENS
Recomendações

emitdas - 
Total Geral

Implementadas Vincendas Vencidas
Não

Implementadas

Desempenho  dos  programas
defnidos   nos  Planos
Plurianuais 2010-2013 e 2014-
2017,  relacionados  ao  Plano
Municipal  de  Habitação  de
Campinas (2011-2023).

28 0 0 28 0

Execução  judicial  dos  débitos
inscritos em Díiida Atia.

4 0 0 4 0

Execução  do  contrato  de
locação  de  ieículos  e  seus
impactos  na  apuração  dos
ialores deiidos.

18 - - - -

Totais 50 0 0 32 0

8. Considerações inais.

O Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) do exercício de 2019 será leiado ao conheci-
mento do Secretário Municipal de Gestão e Controle e ao Chefe do Poder Executio com iistas a
proporcionar publicidade e transparência das ações desempenhadas pelo Departamento de Auditoria
Interna no cumprimento das suas competências objetiando o fortalecimento da unidade, sempre
em busca do aperfeiçoamento da gestão e da melhoria da qualidade de seus trabalhos.
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