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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 2021, em observância ao disposto na 
Instrução Normativa nº 5 - CGU, de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre o PAINT e 
sobre o RAINT das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder 
Executivo Federal. 

O RAINT contém informações sobre a execução dos serviços de auditoria 
previstos no PAINT, a alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do 
PAINT, a descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de 
auditoria, o valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefícios não 
financeiros auferidos em decorrência da atuação da UAIG ao longo do exercício e os 
resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ. 

 
1.2. REFERENCIAL 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 10, de 28 de abril de 2020; 

- Instrução Normativa - CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021; 

- Instruções Gerais para a Atividade de Auditoria Interna Governamental no 
Comando do Exército, aprovado pela Portaria - C Ex nº 1.523, de 14 de maio de 2021; 

- Regimento Interno do Centro de Controle Interno do Exército, aprovado pela 
Portaria – C Ex nº 1.603, de 6 de outubro de 2021;  

- Regulamento do Centro de Controle Interno do Exército, aprovado pela Portaria 
- C Ex nº 1.604, de 6 de outubro de 2021; 

- Regimento Interno dos Centros de Gestão, Contabilidade e Finanças do 
Exército, aprovado pela Portaria - SEF/C Ex nº 154, de 19 de agosto de 2021; e 

- Plano Anual de Auditoria Interna/2021, aprovado pela Portaria - C Ex nº 1.354, 
de 10 de dezembro 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 apuração, distribuídas pelo território nacional. 

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 (EV) 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 do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal no âmbito do Cmdo Ex, representadas pelas atividades de auditoria interna 
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governamental (avaliação, 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 Interna 
Governamental, de avaliação e consultoria, a atividade de apuração e a análise de atos 
de pessoal, em conformidade com o PAINT e sob a direção, 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 específica na área de auditoria, distribuídos conforme 
figura a seguir: 
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2. POSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA PREVISTOS 
NO PAINT  

2.1. TRABALHOS DE AVALIAÇÃO 

 

(a) As auditorias foram canceladas para readequar as atividades ao efetivo disponível, em virtude da pandemia de COVID-19. 
(b) As Unidades Apoiadas, previstas no PDR como beneficiárias, não foram contempladas com os recursos correspondentes. 

 
(1) PAIT (Projeto de Atualização de Infraestrutura de Transporte) 
(2) GCALC (Grupos de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos) 
(a) A Unidade Apoiada não recebeu os recursos relativos ao projeto supracitado no exercício de 2021. 
(b) As auditorias foram canceladas para readequar as atividades ao efetivo disponível, em virtude da pandemia de COVID-19. 

 
 
 

 

Avaliação da Gestão 
de Pessoal                              

(Ativos, Veteranos e 
Pensionistas)

Avaliação dos Planos 
de Descentralização 
de Recursos (PDR)

Avaliação do 
Planejamento 

Estratégico 
Organizacional

Avaliação do 
Processo de 

Prestação de Contas 
Anual (PCA)

Qnt de OM auditadas 155 93 136 117

Trabalhos Estimados 426 357 292 249

Finalizados 417 300 260 230

Não Realizados 9 57 32 19
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Quantitativo de trabalhos de auditoria interna, conforme o PAINT, realizados e não 
realizados - Trabalhos de Avaliação

Avaliação do PAIT (1) 
e do Processo de 

Aquisições e 
Contratações do 

COLOG

Acompanhamento das 
medidas para o 

estabelecimento e 
atuação dos GCALC (2) 
e das Associações de 

Compossuidores

Avaliação da Gestão 
do Fundo do Exército 

e das Entidades 
Vinculadas 

Avaliação do Sistema 
de Fiscalização de 

Produtos Controlados 
(SisFPC)

Qnt de OM auditadas 3 30 7 11

Trabalhos Estimados 4 69 39 18

Finalizados 3 66 39 18

Não Realizados 1 3 0 0
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(a)  As auditorias foram canceladas para readequar as atividades ao efetivo disponível, em virtude da pandemia de COVID-19.  
(b) Os trabalhos de avaliação, das UAIG, foram redirecionados para as Comissões Regionais de Obras (CRO), as quais 

concentram os trabalhos correspondentes à gestão de obras e serviços de engenharia. 
 

 
(a) Número de atos de pensões em estoque foi reduzido em 70%, em relação a 2020. 

 
2.2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ATIVIDADES DE GESTÃO 

 
(a) As atividades foram readequadas as demandas apresentadas às UAIG. 

Avaliação da Gestão 
em Saúde

Avaliação da 
Operação Carro Pipa

Avaliação de Obras 
e Serviços de 
Engenharia

Avaliação da Gestão 
de Compras e 
Contratações

Qnt de OM auditadas 11 11 31 116

Trabalhos Estimados 325 33 149 621

Finalizados 253 33 129 591

Não Realizados 72 0 20 30
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Análise de Processo de 
Apuração de Dano ao 

Erário

Análise do Relatório de 
Exame de Pagamento

Análise de Cadastros nos 
Sistemas GPipa Brasil e 
GCDA (Operação Carro-

Pipa)

Quantidades Estimadas 2.238 3.528 2.171

Processos Analisados 2.078 2.881 3.730
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(a) Processos de análise em andamento (esclarecimentos iniciados e ainda não finalizados junto ao TCU). 
(b) As atividades foram readequadas ao efetivo disponível, em virtude da pandemia de COVID-19. 
 

2.3. TRABALHOS DE APURAÇÃO 

 
(a) Existem 6 (seis) em processo de análise (aguardando providências complementares pelo instaurador). 

 

2.4. TRABALHOS DE CONSULTORIA 

2.4.1. Treinamento 
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 Cursos e Estágios (temas) 

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 

Fiscalização Administrativa, Setor Financeiro, Almoxarifado, Aprovisionamento 

Ordenador de Despesas 

Acompanhamento dos 
Processos de Licitações e 

Contratos

Monitoramento indícios de 
irregularidades em 

pagamentos de pessoal 
(SEFIP/TCU).

Monitoramento de 
contratações e aquisições pelo 

SAG

Quantidades Estimadas 1.176 19.004 5.893

Processos Analisados 1.562 11.422 4.282

Não Realizados 0 7.582 1.611
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Gerenciamento de Riscos e Controles Internos da Gestão  

Aquisições, Licitações, Contratos e Precificação 

Conformidade de Registros de Gestão  
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Pagamento de Pessoal 

Gestão Patrimonial 

Formação de Pregoeiros 

Apuração e Acompanhamento de Dano ao Erário 

Tomada de Contas Especial  

Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133/21 

Aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos 

Estágio de Auditoria Interna Governamental – Nível Intermediário 

Congressos e Simpósios (temas) 

Atividade Complementar ao CPCOM  

Prevenção de Impropriedades e Irregularidades 

Semana de Atualização Administrativa 

Simpósio de encerramento do exercício financeiro 

Visita de Orientação Técnica 

24.008 agentes capacitados 

 

2.4.2. Facilitação 

 

 

Total SisCIEx

Governança 36

Gestão de Riscos 126

Controles Internos 109
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3. ALOCAÇÃO EFETIVA DA FORÇA DE TRABALHO NA VIGÊNCIA DO PAINT  

 
Quadro demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência 

do PAINT, considerando a disponibilidade padrão de 1120 homens-horas (Hh) por 
auditor (auditores, analistas e técnicos em auditoria). 

CATEGORIAS 

ALOCAÇÃO 
EFETIVA 

(Hh) 

1. Serviços de Auditoria 100.402 

1.1.  Avaliação 78.364 

1.1.1. Avaliação da Gestão 36.223 

1.1.2. Análise de Atos de Pessoal 26.523 

1.1.3. Acompanhamento da Gestão 15.618 

1.2. Consultoria 9.203 

1.2.1. Assessoramento 3.744 

1.2.2. Facilitação 2.430 

1.2.3. Treinamento  3.029 

1.3.  Apuração 12.835 

2. Planejamento Estratégico de Auditoria e Orientação Normativa  2.400 

3. Capacitação de Auditores  12.124 

4. Gestão Interna  19.331 

5. PGMQ  825 

6. Monitoramento 7.115 

7. Levantamento de Informações para Órgãos de Controle 
Interno/Externo 4.198 

8. Demandas Extraordinárias 5.173 

TOTAL 151.568 

 
4. FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
AUDITORIA 

Descrição dos fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de 
auditoria. 

a. Positivos: 

As publicações dos seguintes normativos: 

- Portaria - C Ex nº 1.523, de 14 de maio de 2021, que aprovou as Instruções 
Gerais para a Atividade de Auditoria Interna Governamental, instituiu o Estatuto de 
Auditoria e regulamenta o Sistema de Controle Interno do Comando do Exército; 

- Portaria – C Ex nº 1.603, de 6 de outubro de 2021, que aprovou a 2ª Edição 
do Regimento Interno do Centro de Controle Interno do Exército;  
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- Portaria – C Ex nº 1.604, de 6 de outubro de 2021, que aprovou o 
Regulamento do Centro de Controle Interno do Exército; e 

- Portaria – SEF/C Ex nº 154, de 19 de agosto de 2021, que aprovou o 
Regimento Interno dos Centros de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército. 

As publicações destas portarias permitiu a implementação de técnicas e 
procedimentos alinhados aos normativos de referência da atividade de Auditoria Interna 
Governamental. Por conseqüência, esses normativos criaram uma nova modelagem 
para a auditoria interna no Exército Brasileiro, exigindo a capacitação dos militares 
auditores, o que impactou positivamente na atuação das UAIG. 

A implantação do “Projeto de Descentralização Temporária de Parecer sobre a 
Legalidade de Atos de Pessoal do 1º CGCFEx”, sob a gerência do CCIEx, que visa a 
descentralização da emissão dos pareceres de pensão militar e pensão civil, existentes 
no 1º CGCFEx, por auditores de outros CGCFEx, devido ao elevado número de atos de 
pensões do Sistema e-Pessoal em estoque no 1º CGCFEx. Esta iniciativa do CCIEx 
reduziu em 70% a demanda destes processos no 1º CGCFEx. 

b. Negativos: a pandemia do coronavírus e as medidas restritivas no 
enfrentamento ao covid-19 impactaram a atuação da UAIG, gerando dificuldades para 
execução plena dos trabalhos de auditoria. 
 

5. BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS 

Quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos 
benefícios não financeiros auferidos em decorrência da atuação da UAIG ao longo do 
exercício (constatados em 2021), conforme as disposições da Instrução Normativa nº 
10, de 28 de abril de 2020, da CGU. 

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

5.1. BENEFÍCIOS FINANCEIROS 

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. 

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. 
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5.2. 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  

Descrição do Benefício Não Financeiro 
(verificados na área de atuação do CCIEx) 

Em função da 
dimensão afetada e 

da repercussão 
(transversal e 
estratégica) 

 

1. Implantação do Sistema de Controle de Demandas (SCD) nos 12 (doze) 
CGCFEx, no ano de 2021. 

1.1. Com a adesão dos CGCFEx ao SCD, houve um aperfeiçoamento dos 
processos internos relacionadas ao controle das demandas recebidas, o que 
resultou em um acompanhamento mais dinâmico, desde o registro inicial até 
o encerramento; e 

1.2. O atendimento das diligências no prazo, diminuição de falhas e geração 
de dados estatísticos. 

 

Classes de 
Benefícios Não 

Financeiros  

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

Em função da 
dimensão afetada e 

da repercussão 
(transversal e 
estratégica) 

 

1. Aprimoramento de controles internos na área de pagamento de pessoal, 
com significativa melhoria na gestão de pessoal da ativa, inativos e 
pensionistas. 

1.1. Estabelecimento de cronogramas para a implantação do monitoramento 
das atividades do plano de gestão e ligadas à gestão de riscos; 

1.2. Aperfeiçoamento dos procedimentos de análise da Gestão de Riscos no 
pagamento de ativos e pensionistas, com objetivo de reduzir/eliminar os 
erros administrativos, como: 

1.2.1.Implementação do controle interno de gestão para analisar o relatório 
de crítica de pagamento, checklist, planilhas, controle de efetivos, confronto 
da ficha financeira com Ficha Controle/Título de Pensão Militar; e 

1.2.2.Implantação do Plano de Monitoramento e Gestão de Risco, 
relacionado às concessões de pensões, à manutenção e à cessação dos 
direitos dos pensionistas. 

Benefício Financeiro 
de forma imediata 

(R$)

Benefícios 
Financeiros de 

efeito continuado 
(R$)

Total SisCIEx

Valores recuperados 8.554.194,14 1.853.607,05 10.407.801,19 

Gastos evitados 32.264.192,10 8.839,00 32.273.031,10 

Total 40.818.386,24 1.862.446,05 42.680.832,29 

0,00
5.000.000,00

10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
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Em função da 
dimensão afetada e 

da repercussão 
(transversal e 
estratégica) 

 

2. Efetividade nos procedimentos realizados para a apuração de 
irregularidades administrativas e reposição de danos causados ao 
erário, como: 

2.1 Aprimoramento dos usuários do SISADE quanto ao conhecimento e 
aplicação da legislação afeta a dano ao Erário, bem como à utilização do 
SISADE; e 

2.2 Melhoria do acompanhamento dos processos encaminhados à PGFN 
para inscrição em Dívida Ativa e dos processos que aguardam decisão 
judicial. 

3. Aperfeiçoamento dos controles internos com significativa melhoria na 
gestão licitações e contratos, como: 

3.1. Estabelecimento de cronogramas para a implantação do monitoramento 
das atividades do plano de gestão e ligadas à gestão de riscos; 

3.2. Aperfeiçoamento do estudo técnico para definição dos quantitativos a 
licitar; 

3.3. Implantação de rotina de assinatura eletrônica em todos os documentos 
referentes às licitações e contratos de obras e serviços de engenharia; 

3.4. Os gestores estabeleceram listas de verificação, índice de documentos e 
modelos, bem como foram inseridos nos processos os critérios de 
sustentabilidade ambiental de acordo com a legislação; 

3.5. Aprimoramento no acompanhamento das contratações e dos 
pagamentos aos pipeiros; 

3.6. Melhoria nos processos internos e aprimoramento dos Efeitos da 
Variação de Preços dos Gêneros Alimentícios a fim de evitar um possível 
desabastecimento; e 

3.7. Regularização de saldo contábil de consumo de combustível e a 
implementação e aperfeiçoamento dos controles internos da gestão relativos 
a esse tipo de suprimento. 

4. Aperfeiçoamento no processo de governança e gestão de risco 
relacionado à gestão de saúde, particularmente nas atividades relacionadas 
à Seção FUSEx: 

4.1. Estabelecimento de cronogramas para a implantação do monitoramento 
das atividades do plano de gestão e ligadas à gestão de riscos; 

4.2. Foi criado o Indicador de Desempenho referente ao ciclo de Despesa 
Médica das Guias de Encaminhamento (OCS-PSA); 

 

6. 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 de auditoria, a revisão dos documentos 
expedidos pelos auditores, a utilização de indicadores de desempenho, a identificação 
de áreas com deficiência e a avaliação da qualidade dos trabalhos de auditoria.  

Em 2021 foi realizada a 2ª autoavaliação, com o objetivo de avaliar a evolução do 
grau de maturidade da atividade de auditoria exercida pelo CCIEx e pelos CGCFEx, 
abrangendo assim todo o Sistema de Controle Interno do Exército (SisCIEx), com base 
no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (Internal Audit Capability Model - IA-CM). 

A atividade de autoavaliação teve por objetivo identificar a existência e a 
institucionalização das atividades essenciais previstas nos macroprocessos chaves dos 
níveis 2 (Infraestrutura) e 3 (Integrado) do IA-CM, a fim de determinar qual a 
maturidade da atividade de auditoria interna desenvolvida pelo SisCIEx e de 
estabelecer um plano de ação em relação às oportunidades de melhoria identificadas. 
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O trabalho de autoavaliação, considerando o universo SisCIEx, constatou 
relevantes avanços no decorrer de 2020 e 2021, em relação à avaliação realizada ao 
final de 2019, com o atendimento da maioria das atividades essenciais vinculadas aos 
KPA de nível 2 e 3, decorrente, principalmente: da elaboração das Instruções Gerais 
para a Atividade de Auditoria Interna Governamental, que instituíram o Estatuto de 
Auditoria e regulamentaram o SisCIEx; da produção do Regimento Interno do Centro de 
Controle Interno do Exército, do Regulamento do Centro de Controle Interno do 
Exército e do Regimento Interno dos Centros de Gestão, Contabilidade e Finanças do 
Exército; da reestruturação do CCIEx, com a criação das Seções de Avaliação e de 
Apuração; da efetiva implementação da atividade de Gerência de Auditoria; e do 
lançamento do Sistema de Auditoria do Exército (SIAUD-EB). 

Já em relação à avaliação, correspondente ao segundo universo avaliado, 
representado exclusivamente pelo CCIEx, os resultados foram muito mais 
promissores, com o posicionamento do CCIEx no nível 2 (infraestrutura).  

O grau de atendimento aos requisitos estabelecidos para os níveis 2 e 3 de 
maturidade do modelo IA-CM, considerando o universo do SisCIEx, atingiu expressivo 
patamar em relação às metas estabelecidas para o final de 2021 (atingimento do nível 
2) e para o final de 2022 (atingimento do nível 3), alcançando 88% do nível 2 e 47% do 
nível 3. Considerando somente o CCIEx, foram atingidos 100% do nível 2 e 62% do 
nível 3, conforme demonstrado nas figuras a seguir: 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Cabe destacar que os efeitos da pandemia da COVID-19 apresentaram algumas 

restrições quanto ao método ou extensão dos trabalhos de auditoria, ocasionando até 
mesmo o cancelamento de algunstrabalhos previstos no PAINT.  

Contudo, é importante esclarecer que o escopo inicialmente previsto foi atendido 
em sua maior parte, dentro do planejamento realizado e das limitações operacionais 
ocorridas. 

Os trabalhos de auditoria foram desenvolvidos com foco na Avaliação da Gestão, 
baseada na extensão julgada necessária e adequada às circunstâncias, de acordo com 
os normativos de referência da atividade de Auditoria Interna Governamental. 

Em linhas gerais, as recomendações abrangeram:  

- o mapeamento dos principais processos e a confecção de matriz de riscos e 
controles, identificando, principalmente, os riscos de fraude inerentes aos processos; 

- a implementação e o monitoramento de uma adequada estrutura de controles 
internos da gestão; e 

- o desenvolvimento de indicadores para acompanhar o desempenho da gestão. 
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Outrossim, as recomendações, das UAIG aos gestores, derivaram diretamente 
das causas, tendo em vista a correção da situação encontrada. O propósito de atuar 
diretamente na causa raiz, é eliminar ou reduzir a probabilidade de reincidência da 
situação negativa encontrada, contribuindo para o aprimoramento da gestão no 
Exército. 

Por fim, pode-se afirmar que a atividade de auditoria interna desenvolvida pelo 
SisCIEx agregou valor e melhorou a eficácia dos processos de governança, de 
gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão. 

 

Brasília-DF, 23 de março de 2022. 

 
 original assinado 

Gen Div EUGENIO ENEIAS CAMILO 
Chefe do Centro de Controle Interno do Exército 

 
 
 
 
 


