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1. Introdução

O Relatório Anual de Auditoria Interna de 2020 (RAINT/2020), 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. Atiidades de auditoria interna realizadas de acordo com o PAINT 2020.

O PAINT 2020 preiiu a realização de atiidades compostas por 2 auditorias, 2 monitoramen-

tos e 3 ações desenioliimento técnico. Dentre essas atiidades, 1 concluída no exercício.

Descrição da ação
de auditoria

Escopo da ação Unidade Auditada

Relatório Preliminar
de Auditoria.

Prestação de contas do coniênio celebrado com a
Real  Sociedade  Portuguesa  de  Benefcência  de
Campinas, no período de julho a outubro de 2016.

Secretaria Municipal de Saúde.

3. Atiidades de auditoria interna preiistas no PAINT 2020 em andamento ou que ainda não

foram realizadas, com as justicatias para a sua não realização.

Dentre as 7 atiidades preiistas no PAINT 2020 compostas por 2 auditorias, 2 monitoramen-

tos, 3 ações de desenioliimento técnico; 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
noiembro de 2016 a junho de 2017.

Relatório  Preliminar  entregue  à
Administração  Municipal.  Aguardando
manifestação  e  posicionamento  para
eniio ao Ministério Público.

Monitoramento  de
Auditoria. 

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

Solicitado  o  formulário  de
monitoramento preenchido (ainda não
entregue  pela  unidade  auditada).  Os
prazos iniciais não foram atendidos e a
equipe  de  auditoria  contnua
acompanhando  o  cumprimento  das
recomendações.

Monitoramento  de Execução  judicial  dos  débitos  inscritos  em Solicitado  o  formulário  de
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Plano de Proiidências. Díiida Atia. monitoramento preenchido (ainda não
entregue  pela  unidade  auditada).  Os
prazos iniciais não foram atendidos e a
equipe  de  auditoria  contnua
acompanhando  o  cumprimento  das
recomendações.

Estudos  para
implantação  de
auditoria  baseada  em
risco.

Deseniolier o instrumental de mapeamento
de  riscos  do  Departamento  de  Auditoria
Interna  (DAI)  atraiés  do  estudo  da
modalidade de  auditoria  baseada em risco
com iista a possibilitar o aumento da escala,
escopo, efciência e efcácia das auditorias e
ações de controle interno da Secretaria.

Realização de cursos EAD de “Gestão de
Riscos”,  “Controles  na  Administração
Pública” e “Técnicas de Auditoria Interna
Goiernamental”.
Realizados os seguintes estudos:
I.  “Noções para implantação de plano
de gestão de riscos  na Administração
Pública”, e
II. “Noções para implantação de plano
de gestão de riscos  na Administração
Pública – Goiernança”.
Em  função  da  interrupção  dos
trabalhos  presenciais  deiido  à
pandemia  e  a  exoneração  do  Diretor
de  Auditoria  Interna  e  a  saída  de  2
auditores  da equipe,  a elaboração de
proposta de trabalho com a defnição e
implementação  de  noio  modelo  de
atuação de auditoria baseada em risco
e  gestão  de  riscos  não  puderam  ser
cumpridas.

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.

Hospedado  em  seriidor  local  na
Secretaria  Municipal  de  Gestão  e
Controle.  

Estudos  sobre  noio
referencial  técnico  de
relatório  de  auditoria
interna publicado pela
Controladoria Geral
da União.

Aprimoramento da técnica de estruturação e
redação do relatório.

Atiidade realizada por meio do curso

em EAD de “Elaboração de Relatórios

de Auditoria”.

4. Fatos  releiantes  que  impactaram  positia  ou  negatiamente  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
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PAINT 2020 que fcaram comprometdas dada a necessidade de alocar, integralmente, toda a força de

trabalho do Departamento, a fm de fazer frente ao grande iolume de documentos a serem analisa -

dos e  à  difculdade em compilar  informações constantes  em sistema de prestação de contas  da

Secretaria  Municipal  de  Saúde.

Acrescente-se ainda a saída, sem reposição, de dois dos quatro auditores no segundo semes-

tre do exercício de 2020, inclusiie do Diretor departamental. Além do não preenchimento das duas

coordenadorias departamentais: setorial de auditoria e setorial de controle/monitoramento. Fatores

que reduziram critcamente a capacidade de realização de auditorias e demais atiidades capazes de

satsfazerem  as  atribuições  legais  do  Departamento.  

A pandemia também afetou o funcionamento do Departamento uma iez que a contnuidade

das atiidades de auditoria ocorreram de forma remota (teletrabalho), porém o acesso a documentos

físicos, a realização diligências e eientuais entreiistas de auditoria deram-se por suspensas nesse

período.

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 interna goierna-

mental. Esse tem sido o compromisso deste Departamento registrado ao longo de sua história de

atuação. 



Relatório Anual de Auditoria Interna 2020  |  RAINT/2020 6

5. Ações  de  capacitação  realizadas,  com  indicação  do  quanttatio  de  seriidores

capacitados, carga horária, temas e a relação com os trabalhos programados. 

No decorrer do exercício de 2020, ocorreram 5 ações de capacitação em um total de 154

horas sobre temas relacionados à auditoria interna e gestão de riscos, conforme consta a seguir:

Ação de capacitação Insttuição
Seriidores

capacitados
Carga horária (H)

Curso em EAD de “Gestão de Riscos”. Empresa Brasiliano
Interisk.

1 24 horas

Curso  EAD  de  “Controles  na  Administração
Pública”.

Escola Virtual do
Goierno Federal - EVG.

1 30 horas

Curso EAD de “Técnicas de Auditoria Interna
Goiernamental”.

Escola Virtual do
Goierno Federal - EVG.

1 40 horas

Curso EAD de “Matemátca Financeira”. Escola Virtual do
Goierno Federal - EVG.

1 20 horas

Curso  EAD  “Elaboração  de  Relatórios  de
Auditoria”.

Escola Virtual do
Goierno Federal - EVG.

2 30 horas

Curso  EAD  de  Economia  brasileira  “Valsa
Brasileira, do boom ao caos econômico”.

Professores Doutores
Paulo Gala e Laura

Carialho na Plataforma
Maestruss de EAD. 

1 60 horas - 20
horas de

conteúdo online
3 meses de

duração média

Total: 184 horas

6. Recomendações  emitdas  e  implementadas,  bem  como  as  iincendas  e  as  não

implementadas na data da elaboração do RAINT, com a inclusão, neste caso, dos prazos

de implementação e as justicatias do gestor.

Foram noiamente solicitadas a situação sobre 32 recomendações emitdas de auditoria

decorrentes  de exercícios  anteriores  que ainda aguardam a resposta  dos gestores  em relação às

ações com implementação iencida, ou seja, fora do prazo inicialmente preiisto para o eniio de infor -

mações.

Cumprimento

ITENS
Recomendações

emitdas - 
Total Geral

Implementadas Vincendas Vencidas
Não

Implementadas

Desempenho  dos  programas
defnidos  nos  Planos
Plurianuais 2010-2013 e 2014-

28 0 0 28 0
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2017,  relacionados  ao  Plano
Municipal  de  Habitação  de
Campinas (2011-2023).

Execução  judicial  dos  débitos
inscritos em Díiida Atia.

4 0 0 4 0

Totais 32 0 0 32 0

7. Considerações inais.

O Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) do exercício de 2020 será leiado ao conheci-

mento da Secretária 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.

8. Cronograma
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