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1. APRESENTAÇÃO 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) contempla informações 
sobre a execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e a análise dos resultados 
decorrentes dos trabalhos de auditoria realizados pelo Centro de Controle Interno do 
Exército (CCIEx) e pelos Centros de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército 
(CGCFEx), no decorrer de 2020, em observância ao disposto na Instrução Normativa nº 9 
- CGU, de 9 de outubro de 2018, que dispõe sobre o PAINT e o RAINT das Unidades de 
Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal. 

As informações sobre o acompanhamento da execução do PAINT, conforme 
estabelece o art. 14 da IN n° 9-CGU/2018, que compreende a comunicação de 
informações sobre o desempenho da atividade da auditoria interna ao dirigente máximo 
do órgão, também estão contempladas no presente relatório. 

O RAINT contém informações sobre o quantitativo de trabalhos de auditoria interna 
realizados e não realizados, as recomendações emitidas e não implementadas, a 
descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente na realização 
das auditorias, as ações de capacitação realizadas, a análise consolidada acerca do nível 
de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles 
internos do Comando do Exército (Cmdo Ex), o demonstrativo dos benefícios financeiros e 
não financeiros decorrentes da atuação das UAIG e as informações sobre os resultados 
do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ. 

 

1.2. REFERENCIAL NORMATIVO BÁSICO 

- Instrução Normativa - CGU nº 3, de 09 de junho de 2017; 

- Instrução Normativa - CGU nº 8, de 06 de dezembro de 2017; 

- Instrução Normativa - CGU nº 9, de 09 de outubro de 2018; 

- Instrução Normativa - CGU nº 10, de 28 de abril de 2020; e 

- Plano Anual de Auditoria Interna/2020 (EB10-P-13.002), aprovado pela Portaria do 
Comandante do Exército nº 050, de 21 de janeiro de 2020. 

 

1.3. A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

O Sistema de Controle Interno do Exército Brasileiro (SisCIEx) é formado pelo 
CCIEx e pelos CGCFEx, atuando como UIAG, na execução das atividades de avaliação, 
consultoria e acompanhamento das atividades de apuração. 

A atuação do SisCIEx abrange todos os sistemas, processos, operações, funções e 
atividades e todas as Organizações Militares (OM) do Cmdo Ex, as Entidades Vinculadas 
ao Cmdo Ex (FHE, FUSOR e IMBEL), o Fundo do Exército (FEx) e qualquer pessoa física 
ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos de responsabilidade do Cmdo Ex. 

Compete ao CCIEx planejar, dirigir, coordenar, controlar e, por intermédio do 

SisCIEx, executar as atividades de auditoria interna governamental (avaliação, 
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consultoria), incluindo o acompanhamento da apuração de dano ao erário e a análise de 

atos de pessoal. 

Compete aos CGCFEx executar as atividades de auditoria, em conformidade com o 

PAINT, sob a coordenação, orientação normativa e supervisão técnica do CCIEx. 

As equipes de auditoria do CCIEx e dos CGCFEx são compostas por militares e 
servidores civis com capacitação em auditoria, distribuídos conforme figura abaixo: 
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2.TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA 

2.1.  DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA 
INTERNA REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS 

2.1.1 Trabalhos de Avaliação 

a. Avaliação dos Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) e do Planejamento 
Estratégico Organizacional: 

1) Avaliação da eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de 
riscos e de controles internos da gestão relacionados ao alcance dos Objetivos 
Estratégicos do Exército (OEE) representados pelas ações estratégicas e pelas metas 
físicas dos Planos de Descentralização de Recursos (PDR) 2020; e 

2) Avaliação do Planejamento Estratégico Organizacional, quanto aos Planos de 
Gestão das OMs e das suas atualizações no Sistema de Gerência de Projetos do Exército 
(GPEx). 

b. Avaliação do Fundo do Exército e às Entidades Vinculadas ao CmdoEx: 

1) Dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, dos indicadores 
instituídos para aferir o desempenho eda qualidade e suficiência dos controles internos 
administrativos; e 

2) Da gestão de pessoas, gestão de compras e contratações e gestão de 
tecnologia da informação (TI). 

c. Avaliação dos aspectos operacionais (eficiência, eficácia e efetividade) do 
Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) e análise dos insumos, 
processos e produtos essenciais à realização das atividades correspondentes; 

d. Auditoria de Contas relativa à Prestação de Contas Anual (PCA) em atendimento 
às Decisões Normativas do Tribunal de Contas da União; 

e. Avaliação da Gestão de Pessoas (ativos e inativos): 

1) Do Sistema de Pagamento do Exércitoe do objetivo Estratégico “Fortalecer a 
Dimensão Humana” (OEE 13), em relação às ações estratégicas “Ampliar o apoio à 
moradia” e “Otimizar o atendimento de saúde assistencial”; e 

2) Do funcionamento e da qualidade dos controles internos administrativos 
relacionados à gestão e ao pagamento de pessol ativo, inativoe pensionistas. 
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f. Avaliação da Gestão de Compras e Contratações: 

1) Da regularidade e da qualidade e suficiência dos controles internos da gestão 
relacionadosaos processos licitatórios e às contratações e aquisições diretas (suprimento 
de fundos,inexigibilidade e dispensa de licitação); e 

2) Da adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições e 
contratações eda eficiência e efetividade das atividades de gestão e fiscalização de 
contratos. 

g. Avaliação da Gestão em Saúde: 

1) Dos controles internos relacionados à atividade de lisura das contas médicas 
e verificação da legalidade, legitimidade e adequação das despesas realizadas com 
Organizações Civis de Saúde (OCS) / Profissionais de Saúde Autônomos (PSA). 

h. Avaliação da Operação Pipa: 

1) Verificação da legalidade, legitimidade e economicidade das contratações e 
pagamentos relacionadosà Operação Carro Pipae avaliação da qualidade dos controles 
internos da gestão para mitigar os riscos correspondentes. 

i. Avaliação das Obras e Serviços de Engenharia: 

1) Verificação da legalidade e da legitimidade dos contratos de obras e serviços 
de engenharia e avaliação do funcionamento e da qualidade dos controles internos da 
gestão para mitigar os riscos associados a essa atividade. 
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Auditoria relacionada aos 
Objetivos Estratégicos do 

Exército (OEE)

Auditoria Interna 
Governamental no Fundo 

do Exército e nas Entidades 
Vinculadas ao Cmdo Ex

Auditoria no Sistema de 
Fiscalização de Produtos 

Controlados (SisFPC)

Auditoria de Contas relativa 
à Prestação de Contas 

Anual (PCA)

Avaliação dos Processos de 
Licitações e Contratos

Qnt de OM auditadas 165 6 5 185 162

Trabalhos Previstos 941 43 15 1557 1216

Realizados 807 32 11 1225 953

Não Realizados 134 11 4 332 263
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Pessoal                        
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Pessoal                              
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Saúde

Avaliação da Operação 
Carro Pipa

Avaliação de Obras e 
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2.1.2. Emissão de Parecer sobre a Legalidade dos Atos de Pessoal (admissão, 
desligamento, concessão de aposentadorias, reformas e pensões de militares e 
de servidores civis). 

 
 

2.1.3 Trabalhos de Acompanhamento de Processos. 

a. Acompanhamento dos procedimentos de apuração de irregularidades 
administrativas e reposição de danos causados ao erário, bem como, verificação dos 
dados cadastrados no Sistema de Acompanhamento de Dano ao Erário (SISADE), com 
encaminhamento de recomendações e diligências às OM; 

b. Análise dos Relatórios de Exame de Pagamento de Pessoal; 

c. Monitoramento das contratações e dos pagamentos aos pipeiros na Operação 
Carro-Pipa, nos Sistemas de monitoramento da logística de entrega de água por 
carros-pipa (GPipa Brasil) e no Sistema de Gestão e Controle de Distribuição de Água 
(GCDA); 

d. Emissão do relatório e do certificado de auditoria e do Parecer do Dirigente do 
Órgão de Controle Interno em relação aos processos de Tomada de Contas Especial; 

e. Análise das demonstrações Contábeis das Entidades Vinculadas ao CmdoEx 
(IMBEL, FHE e FUSOR); 

f. Monitoramento do atendimento pelas OM quanto aos indícios de irregularidades 
nos pagamentos de pessoal detectados pelo sistema de indícios da SEFIP/TCU; e 

g. Monitoramento de informações cadastradas no Sistema de Acompanhamento 
da Gestão (SAG) correspondentes a processos de licitações e contratos. 
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Análise de Demonstrações 
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Trabalhos Previstos 227 36
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2.1.4. Trabalhos de Consultoria (Treinamento e Facilitação) 

2.1.4.1. Treinamento 

Os serviços de treinamento decorrem da identificação de oportunidades ou de 
necessidades de melhoria em processos de trabalho que podem ser proporcionadas por 
meio de atividades de capacitação, conduzidas pela UAIG, direcionadas às unidades 
auditadas. Para se caracterizar como um serviço de consultoria, os treinamentos devem 
ter como objetivo o aperfeiçoamento dos processos de governança, de gerenciamento 
de riscos e a implementação de controles internos na organização. 

Para atingir os objetivos propostos, característicos, foram realizados os seguintes 
cursos e estágios com a indicação de participantes, conforme quadro e gráfico a seguir: 

E
v
e
n

to
s
 d

e
 C

a
p

a
c
it

a
ç
ã
o

 

Cursos e Estágios (temas) 

Análises e Regularizações Contábeis / Conformidade dos Registros de Gestão 

Apuração de Dano ao Erário / SISADE / Tomada de Contas Especial (TCE) 

Gestão de Riscos e Controles na Administração Pública 

Contratações emergenciais relativas ao COVID-19  

Complementação do Curso de Preparação de Comandantes (CPCOM) 

Rotinas da Fiscalização Administrativas e do Setor de Material 

Formação de Pregoeiros e Rotinas de Aquisição, Licitação e Fiscalização de Contratos  

Pagamento de Pessoal  / Rotinas do Setor Financeiro 

Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG)  / Tesouro Gerencial 

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) 

Congressos e Simpósios (temas) 

Fórum de Precificação e Pesquisa de Preço 

Jornada Administrativa 

Seminário de Encerramento do Exercício Financeiro e de Terceirização de Serviços 

Visita de Orientação Técnica 

9.464 agentes capacitados 

 

2.1.4.2. Facilitação 

Os serviços de facilitação têm como base os conhecimentos dos auditores internos 
relativos à governança, ao gerenciamento de riscos e aos controles internos da 
gestão. Nessa atividade, os auditores internos governamentais utilizam seus 
conhecimentos para facilitar discussões com as Unidades Auditadas sobre esses temas, 
sendo necessário, portanto, um maior envolvimento com a atividade em questão. Nesse 
contexto, foram realizadas atividades dessa natureza em 2020, conforme gráfico abaixo: 

https://ensino.3icfex.eb.mil.br/course/view.php?id=236
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Descrição dos trabalhos de facilitação 

Orientações sobre processos de apuração de dano ao Erário, Importação e exportação, licitações e 
contratos, remuneração e Lei de Acesso à Informação; 

Orientações a partir da avaliação diária de riscos no Sistema de Acompanhamento de Dano ao Erário 
(SISADE), da análise do Relatório de Prestação de Contas Mensal (RPCM) e Relatório de Exame de 
Pagamento de Pessoal (REPP), além de respostas a consultas, orientações diversas e atendimentos 
presenciais/telefone; 

Orientações sobre execução financeira, controle de receitas, restos a pagar, execução de despesas, 
gestão patrimonial, TCE e dano ao erário e SISADE; 

Participação em reuniões doGrupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos 
(GCALC); e 

Orientações Termo de Execução Descentralizada (TED), gestão de Pessoal e PCA. 

Resposta a consultas sobre processos licitatórios, direitos remuneratórios, atividades Geradoras de 
Receita e dano ao erário 

 

 

3. ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 

 

3.1 Monitoramento das Recomendações Emitidas e ainda Não Implementadas 

pela Unidade Auditada 

O monitoramento das recomendações é realizado pela análise e revisão do Plano 
de Providências Permanente - PPP (Plano de Ação em formato 5W2H), elaborado 
pela unidade auditada, em que devem constar as recomendações emitidas pelas UAIG 
e as providências a serem adotadas para regularizar ou sanear as impropriedades 
apontadas pelas atividades de auditoria. 

A atividade de monitoramento é realizada permanentemente, para garantir a 
efetividade do trabalho de auditoria, que se alcança por meio das mudanças na gestão 
que serão geradas a partir das recomendações emitidas, mediante compromisso 
assumido pela administração.  

 
 
 

Total SisCIEx

Governança 61

Gestão de Riscos 67

Controles Internos 64
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 * as recomendações estão em análise. 

Obs: as recomendações não atendidas permanecem sendo monitorados no SIAUD-EB, via Planos de 

Providência Permanente (PPP), aguardando os prazos estabelecidos para implementação das medidas 

corretivas. 

 

3.2 Recomendações Emitidas em Exercícios Anteriores e Pendentes de 
Atendimento ao final de 2020: 

ANO 
1º 

CGCFEx 
2º 

CGCFEx 
6º  

CGCFEx 
7º 

CGCFEx 
10º 

CGCFEx 
12º 

CGCFEx 

2019 17 04 01 02 14 05 

2018 - 01 01 - 01 - 

2017 - - - - 07 - 

 
 
4. TRATAMENTO DE DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS 

Trata-se de trabalhos eventuais, inicialmente não previstos no PAINT, decorrentes 
de solicitação de órgãos internos e externos (TCU, Ministério Público, Justiça Militar e 
CISET-MD/CGU), como diligências, denúncias, solicitação de pareceres e pedidos de 
Informação. 

A aceitação de uma demanda extraordinária para o período do PAINT em 
andamento enseja a repactuação das atividades previstas, com consequente exclusão 
de algum trabalho planejado, caso não exista reserva técnica disponível. 
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4.1 DEMANDAS DE ÓRGÃOS INTERNOS E EXTERNOS 

 

 
 

 

*Diligências, Denúncias, Pareceres e Pedidos de Informação 

 

4.2. TRABALHOS DE APURAÇÃO POR MEIO DE AUDITORIAS ESPECIAIS: 

As Auditorias Especiais realizadas no âmbito do Cmdo Ex objetivaram o exame 
de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, 
em atendimento a determinação expressa de órgãos externos (Ministério Público, TCU, 
entre outros).  

A apuração consistiu na execução de procedimentos cuja finalidade foi averiguar 
os atos e fatos inquinados de ilegalidade ou de irregularidade praticados por agentes 
públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais. 

Descrição dos Trabalhos Previsto Realizado 

Auditoria Especial realizada na área de atuação do 12º CGCFEx 1* 1 

* Quantidade demandada 

  

CCIEx / Seção de 
Apuração

CCIEx / Seção de 
Análise de Atos Pessoal

Previstos 363 130

Realizados 139 312

0

100

200

300

400

Q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 T

ra
b

al
h

o
s Tratamento de Demandas Extraordinárias *

1º 
CGCFEx

2º 
CGCFEx

3º 
CGCFEx

4º 
CGCFEx

5º 
CGCFEx

6º 
CGCFEx

7º 
CGCFEx

8º 
CGCFEx

9º 
CGCFEx

10º 
CGCFEx

11º 
CGCFEx

12º 
CGCFEx

Total 
CGCFEx

Previstas 44 11 128 11 19 5 60 19 12 22 31 2 364

Analisadas 46 20 141 17 15 39 2 30 16 24 117 56 523
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5. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

40 horas de participação em eventos de capacitação em consonância com as 

atividades de auditoria, de acordo com o seu caráter multidisciplinar e com a atuação 

profissional dos auditores, conforme estabelecido no Manual de Orientações Técnicas 

da Atividade de Auditoria Interna Governamental, aprovado pela IN nº 08-CGU/2017. 

Quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com a indicação do 
quantitativo de auditores capacitados, carga horária e temas. 

Qnt participantes por UAIG CCIEx CGCFEx 

Evento de Capacitação 
(agrupado por temas) 

Qnt 
Carga 

Horária 
Qnt 

Carga 
Horária 

Auditoria 

4 30h 11 6h 

10 40h 3 20h 

 

29 40h 

13 70h 

3 170h 

1 360h 

Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos da Gestão 

1 40h 24 6h 

 
12 20h 

06 40h 

Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial  
2 40h 

1 80h 

Licitações e Contratos  

8 20h 

6 40h 

9 60h 

1 80h 

 Obras e Serviços de Engenharia  
1 16h 

5 40h 

Gestão de Pessoal e Pagamento de Pessoal 2 40h 3 40h 

Contabilidade / Economia 1 30h 9 4h 

 Dano ao Erário e Tomada de Contas Especial 2 40h 27 10h 

Tecnologia da Informação  6 16h 

Contabilização de Benefícios 1 10h 14 10h 

Logística de Suprimentos  6 16h 

Ética, Integridade e Prevenção de Corrupção 5 40h 1 40h 

Controles na Administração Pública / Controle Social 1 20h 
1 40h 

3 30h 

Inteligência Emocional 2 10h 2 10h 

Gestão Pública / Orçamento Público 1 360h 5 40h 

Administração do Serviço de Inativos e Pensionistas 1 340h  

Tesouro Gerencial  5 60h 
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6. BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS 

Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros, constatado em 
2020, decorrentes da atuação das unidades de auditoria interna. 

O registro dos benefícios decorreu de orientações e/ou recomendações constantes 
nos relatórios de auditoria ou em documentos expedidos relativos à atividade de 
auditoria interna governamental. 

 

6.1 BENEFÍCIOS FINANCEIROS 

Gastos Evitados (GE) - Situações nas quais os valores identificados não estão 
aderentes aos princípios da legalidade ou economicidade, devem ser registradas como 
benefícios financeiros quando houver a suspensão do pagamento ou a adequação do 
valor. 

Valores Recuperados (VR) - Valores pagos indevidamente em que ocorrer a 
efetiva devolução do recurso aos cofres públicos ou quando for realizado o desconto na 
parcela posterior de pagamento pela Administração. 

 

 
 
 

6.2 BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS 

Benefício que, embora não seja passível de representação monetária, demonstre 
um impacto positivo na gestão de forma estruturante, tal como melhoria gerencial, 
melhoria nos controles internos e aprimoramento de normativos e processos, devendo 
sempre que possível ser quantificado em alguma unidade que não a monetária. 

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 1º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da capacidade de 
gerir riscos e de 

implementação de 

Instauração de sindicância para apurar 
responsabilidades pela ocorrência de dano ao erário 
em processos de licitações, contratos, gestão 
patrimonial e gestão de pessoal. 

Instauração de TCE. 
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Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

controles internos Melhoria nos controles internos relativos aos 
processos de gestão patrimonial e execução 
orçamentária e financeira. 

Aperfeiçoamento no processo de controle do material 
carga e implementação de ações para prevenção de 
erros. 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
processos de concessão de Suprimento de Fundos. 

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 2º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 
 

Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da capacidade de 
gerir riscos e de 

implementação de 
controles internos 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
atividades de controle e acompanhamento de 
processos de apuração de dano ao erário.  

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 3º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 
 

Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da capacidade de 
gerir riscos e de 

implementação de 
controles internos. 

 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da transparência 

 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da prestação de 
serviços públicos 

Melhoria nos controles internos relativos aos 
processos de Licitações e Contratos, gestão de 
pessoal e execução orçamentária e financeira. 

Foram implementadas ações de orçamentação de 
ações  previstas no Plano de Gestão e para a adoção 
de indicadores estratégicos para quantificação da 
aplicação de recursos. 

Instauração de TCE. 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
processos de licitações e contratos, pagamento de 
pessoal e exame de pagamento de pessoal 

Implementação de mapeamento dos processos com 
identificação dos riscos 

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 4º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 
 

Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da capacidade de 
gerir riscos e de 

implementação de 
controles internos. 

 
Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento 
dos programas/ 

processos 

Maior fidedignidade e confiabilidade das informações 
e registros contábeis. 

Adoção de medidas de prevenção de impropriedades 
e irregularidades. 

Instauração de TCE. 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
processos de licitações e contratos e de execução 
orçamentária e financeira. 

Implementação de gerenciamento de riscos de 
processos organizacionais relacionados às atividades 
de Pagamento de Pessoal, Licitações e Contratos e 
de Gestão Patrimonial 

Aperfeiçoamento das ações de transparência. 
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Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 5º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 
 

Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da capacidade de 
gerir riscos e de 

implementação de 
controles internos. 

 
Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento 
dos programas/ 

processos 

Instauração de sindicância para apurar 
responsabilidades pela ocorrência de dano ao erário 
em processos de licitações, contratos, gestão 
patrimonial e gestão de pessoal. 

Maior fidedignidade e confiabilidade das informações 
e registros contábeis. 

Instauração de TCE. 

Adoção de medidas de prevenção de impropriedades 
e irregularidades. 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
processos de licitações, contratos, atividades de 
Pagamento de Pessoal, gestão patrimonial e de 
execução orçamentária e financeira. 

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 7º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 
 

Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

Medida de 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 

riscos e de 
implementação de 
controles internos. 

 

Outras medidas 
estruturantes de 

aperfeiçoamento dos 
programas/ processos 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
atividades de controle e acompanhamento de 
processos de apuração de dano ao erário. 

Instauração de TCE. 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
processos de licitações, contratos, atividades de 
Pagamento de Pessoal, gestão patrimonial e de 
execução orçamentária e financeira. 

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 8º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 
 

Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

Medida de 
aperfeiçoamento da 
capacidade de gerir 

riscos e de 
implementação de 
controles internos. 

 

Medida de 
aperfeiçoamento da 

transparência 

Maior fidedignidade e confiabilidade das 
informações e registros contábeis. 

Instauração de TCE. 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros 
em processos de exame de Pagamento de 
Pessoal. 

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 9º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da capacidade de 
gerir riscos e de 

implementação de 

Instauração de TCE para apurar responsabilidades 
pela ocorrência de dano ao erário. 

Aprimoramento dos controles internos da gestão com 
a finalidade de evitar falhas nas atividades 
relacionadas ao setor de Licitações e Contratos. 
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Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

controles internos. 
 

Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento 
dos programas/ 

processos 

Revisão e aperfeiçoamento da auditoria retrospectiva 
das despesas médicas, com a implementação do 
relatório de auditoria retrospectiva e orientação quanto 
ao correto preenchimento da Guia de 
Encaminhamento. 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
processos de licitações, contratos, atividades de 
Pagamento de Pessoal e de execução orçamentária e 
financeira. 

Implementado Procedimento Operacional Padrão 
(POP), com indicador de desempenho, para 
verificação do tempo para o pagamento da despesa 
médica 

Aprimoramento dos processos administrativos de 
licitação de bens e serviços, com aplicação de 
estudos/levantamentos que fundamentem a fixação 
dos quantitativos a serem contratados 

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros 

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 10º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 
 

Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da capacidade de 
gerir riscos e de 

implementação de 
controles internos. 

 
Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento 
dos programas/ 

processos 

Implementação de medidas para a melhoria dos 
processos de Licitações e Contratos, gestão de 
pessoas  e  gestão patrimonial. 

Instauração de TCE. 

Implementação de medidas de controle a fim de 
monitorar e prevenir o pagamento indevido de pensão 
militar. 

 

Classes de Benefícios 
Não Financeiros  

Subclasses dos 
Benefícios Não 

Financeiros 

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do 12º CGCFEx) 

Em função da 
dimensão afetada: 

Pessoas, Infraestrutura 
e/ou Processos 

Internos. 
 

Em função da 
repercussão: 

Tático/Operacional. 

Medida de 
aperfeiçoamento 
da capacidade de 
gerir riscos e de 

implementação de 
controles internos. 

 
Outras medidas 
estruturantes de 
aperfeiçoamento 
dos programas/ 

processos 

Adoção de medidas para sanar e evitar erros em 
processos de licitações e contratos. 

Instauração de TCE. 

Aperfeiçoamento da pesquisa de preços para 
contratação de serviços. 

 
  



Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna / 2020.............................................18 

7. PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE - PGMQ 

 

O Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)foi implementado, 
inicialmente, pela adoção de atividades de monitoramento contínuo, como o 
planejamento e a supervisão dos trabalhos, a revisão dos documentos expedidos pelos 
auditores, a utilização de indicadores de desempenho, a identificação de áreas com 
deficiência e a avaliação da qualidade do trabalho de auditoria pelos auditores e pelos 
gestores. Também foi realizada uma autoavaliação, com o objetivo de avaliar o grau de 
maturidade da atividade de auditoria exercida pelo CCIEx e pelosCGCFEx, abrangendo 
assim oSistema de Controle Interno do Exército (SisCIEx), com base no Modelo de 
Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model - IA-CM). 

O grau de atendimento aos requisitos estabelecidos para os níveis 2 e 3 de 
maturidade do modelo IA-CM, no âmbito do SisCIEx, indicou oportunidades de 
melhoria com perspectivas otimistas de atendimento em curto prazo. O trabalho de 
autoavaliação constatou que, embora a atividade de auditoria interna desempenhada 
pelo SisCIEx esteja posicionada no nível 1 (Inicial), é possível observar relevantes 
avanços no decorrer de 2020, com o atendimento da maioria das atividades essenciais 
vinculadas aos KPA de nível 2 e 3, principalmente em decorrência da elaboração 
dasInstruções Gerais para a Atividade de Auditoria Interna Governamental, que 
instituem o Estatuto de Auditoria e regulamentam o SisCIEx, bem como da 
reestruturação do CCIEx, com a criação da Seção de Avaliação e a implementação da 
atividade de Gerência de Auditoria, além do lançamento do Sistema de Auditoria do 
Exército (SIAUD-EB). 

A partir das avaliações realizadas, foi proposto um Mapa de Produtos que 
relaciona as entregas, representadas por normativos, atividades e evidências, que 
deverão ser implementadas por intermédio de Planos de Ação, com vistas a incorporar 
aos processos internos as atividades essenciais não existentes e/ou promover sua 
institucionalização na cultura da UAIG.  

Importante ainda destacar que nem todas as ações requeridas para o atingimento 
dos níveis 2 e 3 estão sob plena governabilidade do CCIEx ou das CGCFEx, uma vez 
que muitas delas envolvem tomada de decisão ou mesmo implementação por parte de 
outros órgãos do Comando do Exército. 
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8. FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A ATUAÇÃO DA UAIG 

 
Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos 

recursos, na organização da UAIG e na realização das auditorias. 
 
a. Positivos: 

 
1) A implementação das atividades de Gerência de Auditoria, com as atribuições 

de acompanhar a execução do PAINT; 
2) A reestruturação do CCIEx que proporciou uma racionalização técnica a 

atividade do controle interno, agrupando em um mesmo setor as atividades 
semelhantes e/ou correlatas. 

3) A elaboração das Instruções Gerais para a Atividade de Auditoria Interna 
Governamental, com o objetivo de regulamentar o SisCIEx; 

4) O lançamento do Sistema de Auditoria do Exército (SIAUD-EB) com o objetivo 
de prover a auditoria com eficaz ferramenta de TI. 
 

b. Negativos: 
 

1) Os cancelamentos dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT 2020, por 
motivo da pandemia; 

2) A dificuldade de realização de atividades de capacitação para os integrantes 
das UAIG e de treinamento para os integrantes das Organizações Militares 

3) As atividades extraordinárias que são executadas de forma concomitante com 
as atividades de auditoria, como por exemplo, a análise das TCE para produção do 
Relatório de Auditoria, a análise e o acompanhamento de diligências oriundas de 
órgãos de controle externo (TCU, MPM, Ciset/MD, entre outros). 
 

c. Aprimoramento na atividade de auditoria: 
 

1) O CCIEx e os CGCFEx realizaram atividades de auditoria de forma remota, 
nas 207 OM auditadas, ocorreram 81 auditorias de forma remota. 
 

9. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE 
CONTROLES INTERNOS DAS UNIDADES AUDITADAS 

 
A Avaliação geral é que os processos de governança, de gerenciamento de 

riscos e de controles internos da gestão estão em níveis iniciais de maturação, com 
as seguintes observações: 

a. na governançaverificou-se um aperfeiçoamento gradativo que de maneira 
geral foi evidenciado; 

b. no gerenciamento de riscos, a maioria das unidades auditadas ainda se 
encontra em um estágio prematuro de seus planos de gestão de riscos; e 

c. controles internos da gestão - existem e são consolidados. O Exército 
Brasileiro possui rotinas de controle institucionalizadas, bem como uma vasta gama de 
regulamentos com diversas atribuições para os agentes da administração em todos os 
níveis da gestão, como o Estatuto dos Militares, o Regulamento Interno dos Serviços 
Gerais e o Regulamento de Administração do Exército. 

 



Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna / 2020.............................................20 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O escopo inicialmente previsto para o SisCIEx foi atendido em sua maior 
parte, mesmo com as limitações impostas pela pandemia da Covid 19. Por 
conseqüência da pandemia, as ferramentas de TI foram amplamente utilizadaspara 
a realização das atividades de avaliação de forma remota, com foco na prevenção de 
impropriedades e irregularidades. 

Ademais, outro aspecto positivo é a utilização da Assessoria de Inteligência 
do SisCIEx para selecionar o pessoal para as funções de natureza sensível no 
Exército Brasileiro. 

Por fim, pode-se concluir que a atividade de AIG desenvolvida pelo SisCIEx 
contribuiu para agregar valor e melhorar a eficácia dos processos de governança, 
de gerenciamento de riscos e de controles internos gestão. 

 
 

Brasília-DF, 20 de maio de 2021. 
 
 

original assinado 

GenDiv EUGENIO ENEIAS CAMILO 
Chefe do Centro de Controle Interno do Exército 


