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1 - INTRODUÇÃO 
 
 A Fundação Oswaldo Cruz é uma organização de Ciência e Tecnologia em Saúde, responsável 
pela realização de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e educação no campo da saúde, além da 
produção de insumos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS.  
 As atividades realizadas pela Fiocruz compreendem especialmente a pesquisa biomédica e a 
formação em ciência e tecnologia em saúde; a pesquisa clínica e atenção de referência em doenças 
infecciosas e na área da saúde da mulher, criança e adolescente; a pesquisa epidemiológica e social; a 
pós-graduação em saúde pública e a formação de nível técnico em saúde; a produção de imunobiológicos, 
reagentes e medicamentos; a preservação do patrimônio histórico cultural da saúde; e a difusão científica 
e tecnológica.  
 De acordo com o Decreto nº 4.725, de 09 de junho de 2003 a “Fundação Oswaldo Cruz -
 FIOCRUZ, criada pelo Decreto nº 66.624, de 22 de maio de 1970, dotada de personalidade jurídica de 
direito público, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede na cidade do Rio de Janeiro, com prazo de 
duração indeterminado, tem por finalidade desenvolver atividades no campo da saúde, da educação e do 
desenvolvimento científico e tecnológico, devendo, em especial: 
 
I – participar da formulação e da execução da Política Nacional de Saúde, da Política Nacional de Ciência 
e Tecnologia e da Política Nacional de Educação, as duas últimas na área da saúde;  
II – promover e realizar pesquisas básicas e aplicadas para as finalidades a que se refere o caput, assim 
como propor critérios e mecanismos para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e tecnologia para 
a saúde;  
III – formar e capacitar recursos humanos para a saúde e ciência e tecnologia;  
IV – desenvolver tecnologias de produção, produtos e processos e outras tecnologias de interesse para a 
saúde;  
V – desenvolver atividades de referência para a vigilância e o controle da qualidade em saúde;  
VI – fabricar produtos biológicos, profiláticos, medicamentos, fármacos e outros produtos de interesse para 
a saúde;  
VII – desenvolver atividades assistenciais de referência, em apoio ao Sistema Único de Saúde, ao 
desenvolvimento científico e tecnológico e aos projetos de pesquisa;  
VIII – desenvolver atividades de produção, captação e armazenamento, análise e difusão da informação 
para a Saúde, Ciência e Tecnologia;  
IX – desenvolver atividades de prestação de serviços e cooperação técnica no campo da saúde, ciência e 
tecnologia;  
X - preservar, valorizar e divulgar o patrimônio histórico, cultural e científico da Fiocruz e contribuir para a 
preservação da memória da saúde e das ciências biomédicas; e  
XI – promover atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico e cooperação técnica voltada 
para preservação do meio ambiente e da biodiversidade”. 
 

A Fiocruz é composta por 15 Unidades Técnico-Científicas (dentre as quais cinco em outros 
Estados), quatro Unidades Técnico-Administrativas, uma Unidade Técnica de Apoio, a Presidência com 
cinco Vices e seis assessorias e quatro Escritórios nos Estados do Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí e 
Rondônia, que fazem parte do projeto de expansão nacional da Instituição.  
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2 – AUDITORIA INTERNA DA FIOCRUZ 
 
A Auditoria Interna tem a seguinte estrutura: 
 
Chefia: composta pela Auditora-Chefe e uma secretária. 
Coordenação de Acompanhamento e Gestão da Informação: composta por dois servidores e 

dois colaboradores terceirizados. 
Coordenação de Ações de Auditoria: composta por 7 servidores e 4 colaboradores terceirizados 

(incluindo o núcleo de atividades especificas de auditoria de Pessoal). 
 

3 – SOBRE O PAINT 
 
Tendo em vista o tamanho e complexidade da Fiocruz e a estrutura e equipe da Auditoria foi 

necessária a elaboração de uma matriz de risco (Anexo I) para subsidiar a escolha das ações de auditoria 
de conformidade descritas neste Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2015.  

A Matriz de risco tem por premissas as normas estipuladas nas IN CGU nºs 07/2006 de 
29/12/2006, alterada pela IN 09 de 14/11/2007, e 01/2007 de 03/01/2007 e outros critérios identificados de 
forma a ajustar as características da FIOCRUZ aos aspectos descritos nas citadas normas.  

O quantitativo de homens/hora indicado no PAINT inclui o contingente de servidores e 
terceirizados, considerando que estes últimos participam das atividades como apoio, sem os quais não 
seria possível computar o número de unidades/processos de trabalho planejados. 

A força de trabalho da AUDIN para a realização das atividades de auditoria descritas neste PAINT 
é de 9 servidores e 6 colaboradores e a representatividade dos exames segue o método não-probabilístico 
descrito no Capítulo VI da IN SFC 01/2001. 

A definição das ações programáticas descritas no escopo deste plano foi baseada nos objetivos 
das mesmas e nas atividades finalísticas das Unidades inseridas com base na matriz de risco. Como esta 
Audin ainda não tem conhecimento da alocação dos recursos dessas ações no âmbito da Fiocruz poderá 
ocorrer alguma alteração na escolha dessas ações no ato do planejamento das auditorias ora 
programadas. 
 As datas previstas no cronograma abrangem as etapas de planejamento, execução dos trabalhos 
e elaboração do relatório, quando for o caso. 

O quantitativo de horas homem da equipe é uma projeção e pode sofrer alterações de acordo com 
o andamento das tarefas, complexidade dos trabalhos, disponibilidade de pessoal, demandas 
concomitantes e outras demandas não previstas, a exemplo das auditorias especiais decorrentes de 
solicitação específica da Secretaria Federal de Controle – CGU, por força de denúncias, entre outras. 

Além dos conhecimentos específicos registrados em cada ação também são necessários os 
seguintes conhecimentos: técnicas e normas de auditoria, legislação pertinente às áreas auditadas, 
capacidade de análise das solicitações feitas pelos órgãos de controle, conhecimento da Instituição como 
um todo e dos contatos nas Unidades, sistemas do governo federal (SIAFI, SCDP, SICONV, SIASG, 
SIAPE e SISAC), Windows, Word e Excel e outros temas pertinentes ao trabalho. 

A previsão de homem/hora para capacitação e treinamento está prevendo a formação de novos 
servidores que se pretende buscar no âmbito da Fiocruz para compor a força de trabalho da Auditoria 
Interna, em substituição a servidores que foram removidos para outras unidades ou até mesmo para 
atender ao projeto de expansão das atividades da auditoria interna, aprovado no Conselho Deliberativo em 
setembro/2013. 

O total alocado para reserva técnica e desenvolvimento institucional será empregado nas 
seguintes atividades:  
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 Elaboração do PAINT e RAINT;  

 Realização de auditorias especiais;  

 Elaboração e atualização dos normativos internos;  

 Treinamento de novos servidores que serão incorporados na Auditoria Interna; 

 Participação na implantação do projeto “novas funções da Auditoria Interna”; 

 Fóruns e grupos de trabalho institucionais; 

 Outros trabalhos que sejam demandados para a Auditoria Interna durante o exercício de 
2015. 

 

4 – AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

Estão previstas ações de capacitação nos seguintes temas: auditoria interna no serviço público, 
planejamento público, licitações, fiscalização de contratos administrativos, cálculo de aposentadorias e 
pensões, auditoria da folha de pagamento, convênios, governança em TI. O total previsto de horas para 
capacitação é de 384. É importante frisar que as atividades de capacitação poderão sofrer alterações 
tendo em vista a disponibilidade orçamentária da Instituição.  

Os temas para capacitação de servidores que planejamos para o exercício de 2015 são inerentes 
às atividades de auditoria interna de uma instituição pública já que todos se referem ao serviço público 
federal e a ente privado instituído por órgão público. A inserção de novos servidores também demandará 
ações de capacitação principalmente em técnicas de auditoria. 
 Em 2015 pretende-se novamente revisar instrumentos internos da AUDIN já que em 2014 não foi 
possível tendo em vista a demanda de trabalho. Outra ação que se pretende para o próximo exercício é a 
implantação do projeto institucional intitulado “Novas funções para a Auditoria Interna” com a inserção de 
ações preventivas. 

O processo de aquisição ou desenvolvimento de um software de auditoria ainda não foi concluído. 
Este trabalho está sob a responsabilidade da CGTI – Coordenação de Gestão de Tecnologia de 
Informação.
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I – AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS: 
 
1.1 - Auditorias de Conformidade 
Origem da demanda: com base nos resultados da Matriz de Risco elaborada pela Auditoria Interna 
 

Nº FOCO OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 
CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

01 

FIOPREV – 
Instituto Oswaldo 

Cruz de Seguridade 
Social 

- Verificar o desempenho da gestão quanto à eficácia, 
eficiência e economicidade. 
- Verificar o cumprimento da legislação em vigor. 
- Propor ações preventivas/ corretivas. 

Controles internos, resultado dos trabalhos da 
auditoria independente, programas: previdenciário, 
administrativo e de investimentos e atuação dos 
conselhos. 

Janeiro 
/Fevereiro 

2015 

FIOPREV 
(RJ) 

210 

Legislação 
específica de 
previdência 

privada. 

Matriz 
em 

anexo 

02 BIO-MANGUINHOS 

- Verificar o desempenho da gestão quanto à eficácia, 
eficiência e economicidade. 
- Verificar o cumprimento das metas do Plano Plurianual e 
execução dos programas de governo. 
- Verificar o cumprimento da legislação em vigor. 
- Propor ações preventivas/ corretivas. 

Ação: 8315 - Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde - 10% do valor total das 
licitações, dispensas e inexigibilidades. 
Controles da gestão, gestão orçamentária 
financeira, gestão de bens e serviços, gestão 
operacional. 

Março/ 
Junho 
2015 

RJ 1260 

Licitações, 
contratos, 

orçamento, 
materiais, 

planejamento, 
convênios. 

Matriz 
em 

anexo 

03 ENSP 

- Verificar o desempenho da gestão quanto à eficácia, 
eficiência e economicidade. 
- Verificar o cumprimento das metas do Plano Plurianual e 
execução dos programas de governo. 
- Verificar o cumprimento da legislação em vigor. 
- Propor ações preventivas/ corretivas. 

Ação: 20YD - Educação e Formação em Saúde 
10% do valor total das licitações, dispensas e 
inexigibilidades. 
Controles da gestão, gestão orçamentária 
financeira, gestão de bens e serviços, gestão 
operacional. 

Março/ 
Junho 
2015 

RJ 1176 

Licitações, 
Contratos, 
orçamento, 
materiais, 

planejamento, 
convênios. 

Matriz 
em 

anexo 

04 DIREB 
- Verificar o desempenho da gestão de contratos. 
- Verificar o cumprimento da legislação em vigor. 
- Propor ações preventivas/ corretivas 

Ação: 2000 – Administração da Unidade -10% do 
valor total das licitações, dispensas e 
inexigibilidades. 
Gestão orçamentária financeira e gestão de bens e 
serviços. 

Abril/ 
Junho 
2015 

Brasília 700 

Licitações, 
Contratos, 
orçamento, 
materiais, 

planejamento, 
convênios. 

Matriz 
em 

anexo 

05 
Contratos de 
Terceirização 

- Verificar a formalização, execução e fiscalização dos 
contratos da FIOCRUZ quanto ao cumprimento da 
legislação em vigor. 
-  Propor ações preventivas/ corretivas. 

100% dos contratos firmados de terceirização de 
apoio administrativo e operacional na Fiocruz. 
Gestão de bens e serviços. 

Julho/ 
Outubro 

2015 
RJ 2800 

Gestão e 
fiscalização 

de Contratos 

Matriz 
em 

anexo 
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Nº FOCO OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 
CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

06 
Contratos de 
manutenção 

Laboratório NB3 

- Verificar a formalização, execução e fiscalização dos 
contratos da FIOCRUZ quanto ao cumprimento da 
legislação em vigor. 
- Propor ações preventivas/ corretivas. 

100 % dos contratos firmados de manutenção de 
laboratórios NB3 na Fiocruz. 
Gestão de Suprimento de Bens e Serviços  

Julho/ 
Outubro 

2015 
RJ 700 

Gestão e 
fiscalização 

de Contratos. 

Matriz 
em 

anexo 

07 Obras 

- Verificar a formalização, execução e fiscalização dos 
contratos de obras por amostragem quanto à eficácia, 
eficiência e economicidade. 
- Verificar o cumprimento da legislação em vigor. 
- Propor ações preventivas/ corretivas. 

30% contratos firmados de obras e serviços de 
engenharia na Fiocruz. 
Controles Gestão de bens e serviços. 

Agosto/ 
Novembro 

2015 
RJ 2520 

Licitações, 
fiscalização 
de obras e 
serviços. 

Matriz 
em 

anexo 

 TOTAL HH 9.366  

 
 
1.2 – Auditoria de Conformidade em processos de trabalho de Recursos Humanos 
Origem da demanda: IN SFC 01/2001, IN CGU 07/2006, IN CGU 01/2007  
 

Nº 
PROCESSO DE 

TRABALHO DE RH 
OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 

CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

01 
Aposentadorias e 

pensões 

- Verificar a regularidade dos atos de pensão, 
aposentadoria. 
- Orientar quanto a possíveis desvios nos procedimentos. 

Ação: Pagamento de Aposentadorias e Pensões - 
Servidores Civis (0181). 
100% dos processos de aposentadoria e pensões 
concedidos no 2014. 

Janeiro/ 
Março 
2015 

AUDIN 
(RJ) 

970 
Legislação 
específica. 

ALTO 

02 Folha de Pagamento 

- Verificar a consistência da folha de pagamento de 
pessoal, identificando os servidores e o método de 
seleção da amostragem. 
- Orientar quanto a possíveis desvios nos procedimentos.  

Ação: Pessoal e Encargos Sociais (2000)  
5% dos servidores ativos. 
Gestão de RH: SIAPE e pastas funcionais. 

Fevereiro/ 
Novembro 

2015 

AUDIN 
(RJ) 

437 
Legislação 
específica. 

ALTO 

03 Atos de Admissão  
- Verificar a regularidade dos atos de admissão. 
- Orientar quanto a possíveis desvios nos procedimentos. 

Ação: Pessoal e Encargos Sociais (2000)  
100% das pastas funcionais dos servidores 
empossados em 2011.  
Gestão de RH: SIAPE, pastas funcionais e 
processos de concessões de benefícios. 

Junho/ 
Julho 
2015 

AUDIN 
(RJ) 

609 
Legislação 
específica. 

ALTO 
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Nº 
PROCESSO DE 

TRABALHO DE RH 
OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 

CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

04 
Visita Técnica aos 

SRH’s 

- Verificar o nível de articulação entre a DIREH e os 
SRH’s, de forma a dimensionar se a Unidade vem 
dando o suporte técnico necessário para o 
desenvolvimento das atividades delegadas. 
- Orientar quanto a possíveis desvios nos procedimentos. 

Ação: Pessoal e Encargos Sociais (2000)  
100% dos processos de concessão. 
Gestão de RH: SIAPE e processos de licença e 
afastamento. 

Julho/ 
Agosto 
2015 

AUDIN 
(RJ) 

420 
Legislação 
específica. 

BAIXO 

 TOTAL HH 2.436  

 

 
1.3 – Monitoramento das pendências dos órgãos de controle e da própria AUDIN 
Origem da demanda: com base nos trabalhos realizados pelos órgãos externos e pela AUDIN 
 

Nº ASSUNTO OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 
CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

01 
Trabalhos realizados pela 

AUDIN 

- Verificar e acompanhar a adoção das 
recomendações emitidas pela 
Auditoria Interna. 

Situações identificadas pela AUDIN nas auditorias de 
conformidade que se encontram pendentes de solução.  
As Unidades ou processos de trabalho serão escolhidos 
no planejamento dos trabalhos. 

1º/2º semestres 
AUDIN 

(RJ) 
840 

Trabalhos da 
Auditoria 
Interna  

MÉDIO 

02 
Plano de Providências da 

CGU 

- Verificar e acompanhar a adoção das 
recomendações emitidas pela CGU 
através do Plano de Providências 
Permanente. 

Assuntos e constatações identificadas pelos órgãos de 
controle que continuam pendentes de solução. 

1º/2º semestres 
AUDIN 

(RJ) 
672 

Trabalhos dos 
órgãos de 
controle 

ALTO 

03 
Outras situações 

pendentes dos órgãos de 
controle 

- Verificar e acompanhar a adoção das 
recomendações emitidas pelos órgãos 
de controle. 

Demais situações dos órgãos de controle que 
porventura estejam pendentes. 

1º/2º semestres 
AUDIN 

(RJ) 
672 

Trabalhos dos 
órgãos de 
controle 

ALTO 

 TOTAL HH 2.184  
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1.4 - Exame da Prestação de Contas da Fiocruz e de Tomada de Contas Especiais – TCE 
Origem da demanda: Legislação em vigor sobre prestação de contas e TCE 
 

Nº ASSUNTO OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 
CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

01 
Exame da Prestação de 
Contas da Fiocruz 

- Auxiliar as áreas responsáveis na elaboração da Prestação de 
Contas da FIOCRUZ, de acordo com a legislação em vigor.  
- Elaborar parecer em conformidade com a legislação. 

Processo de prestação de contas 
anual da FIOCRUZ. 

Março/2015 
AUDIN 

(RJ) 
168 

Prestação de 
contas 

ALTO 

02 Exame de TCE - Emitir parecer prévio sobre TCE’s  encaminhadas à AUDIN. 
Processos de TCE encaminhados 
a Auditoria Interna. 

1º/ 2º semestres 
AUDIN 

(RJ) 
168 TCE MÉDIO 

 TOTAL HH 336  

 

 

1.5 – Atendimento aos órgãos de controle interno e externo 
Origem da demanda: Órgãos de controle 
 

Nº ASSUNTO OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 
CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

01 
Suporte aos órgãos de 
controle 

Prestar suporte técnico, operacional e logístico aos  
órgãos de controle durante suas auditorias e 
fiscalizações na FIOCRUZ. 

Trabalhos realizados pelos órgãos de 
controle interno e externo. 

1º/ 2º semestres 
AUDIN 

(RJ) 
960 

Trabalhos dos 
órgãos de 
controle 

MÉDIO 

02 
Atendimento a diligências 
dos órgãos de controle 

Atender diligências dos órgãos de controle (CGU, 
SFC, TCU, MS entre outros). 

Solicitações e diligências dos órgãos de 
controle interno e externo e demais 
instituições de fiscalização. 

1º/ 2º semestres 
AUDIN 

(RJ) 
1.800 

Trabalhos dos 
órgãos de 
controle 

ALTO 

 TOTAL HH 2.760  

 
 
1.6 - Atendimento a consultas das Unidades da Fiocruz e sistematização da legislação 
Origem da demanda: Unidades da Fiocruz e Auditoria Interna 
 

Nº ASSUNTO OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 
CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

01 
Atendimento a consultas 
das Unidades da 
FIOCRUZ 

- Dirimir dúvidas e fortalecer a padronização dos 
procedimentos. 

Consultas das Unidades por telefone, e-mail e 
documentos. 

1º/ 2º semestres 
AUDIN 

(RJ) 
400 

Assuntos 
relativos a 
consultas 

MÉDIO 
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Nº ASSUNTO OBJETIVOS ESCOPO PERÍODO LOCAL HH 
CONHEC. 
ESPECIF. 

RISCO 

02 
Sistematização da 
legislação 

- Leitura, sistematização e divulgação da 
legislação inerente ao trabalho da AUDIN e das 
Unidades da FIOCRUZ. 

Diário Oficial da União, páginas eletrônicas, 
notícias e informativos do governo federal, 
sistemas federais (SIAFI, SIAPE e SIASG), 
páginas e instrumentos do TCU e CGU e outras. 

1º/ 2º semestres 
AUDIN 

(RJ) 
810 Legislação BAIXO 

 TOTAL HH 1.210  
 

 

RESUMO GERAL HH 

Total HH dos 14 profissionais da AUDIN 19.310 

Total HH de todas as atividades descritas no PAINT 18.292 

Previsão HH para capacitação (384 horas); treinamento interno (240 horas) 624 

Reserva Técnica e desenvolvimento institucional 394 

 
 

 

 
 
         
 

                                            Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2014                                                                             De acordo, em 16 de dezembro de 2014. 
 
 
 
                                                     Silvina da Costa Marques                                                                                                                   Paulo Gadelha 
                                                       Auditora-Chefe/Fiocruz                                                                                                                Presidente da Fiocruz 


