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1. INTRODUÇÃO 

Com fulcro no Capítulo IV da Instrução Normativa n° 9, de 09 de outubro de 

2018, da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União 

(SFC/CGU), esta Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) da Marinha do 

Brasil (MB) torna público o seu Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT), referente 

ao exercício de 2020. 

O presente Relatório foi elaborado com o objetivo de apresentar informações e 

analisar os resultados sobre a execução do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), 

deste Centro de Controle Interno, aprovado pelo Comandante da Marinha. 

 As principais atividades realizadas no transcurso do exercício de 2020, com o 

objetivo de fomentar, no âmbito da Marinha, o aprimoramento dos processos de 

governança, gerenciamento de riscos e controles internos, foram as seguintes: 

a) Realização de Auditorias de Avaliação da Gestão nas Unidades Prestadoras 

de Contas (UPC) Comando da Marinha, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. 

(AMAZUL) e na Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), em cumprimento 

à Decisão Normativa (DN) nº 180/2019 do Tribunal de Contas da União (TCU); 

b) Realização de quatro Auditorias de Acompanhamento da Gestão em 

Organizações Militares da MB, que foram selecionados com base na avaliação de 

riscos; 

c) Realização de 3.817,5 horas de capacitação e treinamento pelos Auditores 

Internos da UAIG, resultando em uma média de 254 horas por auditor, durante o 

exercício analisado; 

d) Monitoramento das recomendações de controle interno, por meio de 

solicitações e análise das atualizações semestrais dos Planos de Providências 

Permanente (PPP) das Unidades Auditadas em 2018 e 2019; 

e) Desenvolvimento e ampliação do escopo dos trabalhos relacionados à 

Auditoria Contínua, que importaram no alcance de 3.947 ações de fiscalização da 

gestão, formalizadas por meio de Notas de Auditorias; e 

f) Revisão de normas internas e atos normativos da MB atinentes a assuntos 

afetos à atividade de auditoria e controle interno. 

 Ressalta-se que, em face dos impactos decorrentes das medidas de 

enfrentamento à pandemia da COVID-19, de fatores como demandas extraordinárias e 

capacidade operacional disponível, descritos no item 5 deste Relatório, houve a 
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necessidade de submeter à apreciação do Comandante da Marinha (CM) a alteração 

do PAINT-2020, com a reprogramação de auditorias para o exercício subsequente, o 

que foi devidamente autorizado.  

 

2. TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA PREVISTOS NO PAINT 

Os trabalhos da UAIG atinentes ao PAINT-2020, classificados como previstos, 

realizados, não concluídos e não realizados, encontram-se consolidados na tabela 

abaixo: 

TRABALHOS DE AUDITORIA 
INTERNA 

PREVISTO 
PAINT 

REALIZADO NÃO CONCLUÍDO NÃO REALIZADO 

Auditorias de Avaliação da 
Gestão 

3 3 0 0 

Auditorias de 
Acompanhamento da 

Gestão 
9 4 4 5 

Consultorias (em horas) 444 252 0 0 
Tabela 1 – Trabalhos de auditoria interna previstos no PAINT-2020. 
Fonte: Divisão de Planejamento e Monitoramento de Auditorias do CCIMAR. 

 

As Auditorias de Avaliação da Gestão nas UPC Comando da Marinha, 

EMGEPRON e AMAZUL representaram o 1º Ciclo de Auditoria do PAINT. Em 

decorrência da pandemia da COVID-19 e da capacidade operacional disponível, houve 

necessidade de estender o período de execução dos referidos trabalhos de avaliação, 

em 90 dias, considerando a possibilidade de prorrogação admitida pela DN nº 

182/2020, do TCU. Tal fato impactou a programação de atividades do 2º e 3º ciclos de 

auditoria (Auditorias de Acompanhamento da Gestão). 

Releva mencionar o início, em 2020, de quatro Auditorias de Acompanhamento 

da Gestão nas seguintes OM: Comando do 7º Distrito Naval, Base Naval de Natal, 

Centro de Intendência da Marinha em Manaus e Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro. 

Tais trabalhos de avaliação envolveram as seguintes áreas da gestão: Pagamento de 

Pessoal Civil e Militar, Execução Orçamentária e Financeira, Compras e Contratações, 

Municiamento e Caixa de Economias. Finalmente, faz-se necessário registrar que cinco 

Auditorias de Acompanhamento da Gestão, inicialmente previstas no PAINT, foram 

reprogramadas para o exercício subsequente, conforme evidenciado no item 5 deste 

Relatório. 

Em relação às atividades de Consultoria realizadas pela UAIG, em 2020, 

merecem destaque os seguintes trabalhos: 
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a) de Facilitação, consubstanciado pela prestação de assessoria ao Conselho 

Financeiro e Administrativo da Marinha, pelo Diretor do CCIMAR, durante às reuniões 

ocorridas no referido exercício; e 

b) de Treinamento, que compreenderam a participação dos auditores internos 

nos seguintes eventos: Curso Expedito de Atualização para Comandantes, em apoio ao 

Centro de Adestramento Marques Leão; Curso Especial de Administração para 

Diretores e Vice Diretores Designados, em apoio ao Centro de Instrução Almirante 

Nilton Braga; e Estágios Preparatórios para Futuros Adidos e Auxiliares, em apoio ao 

Estado-Maior da Armada. 

É importante citar, ainda, o incremento das atividades de Auditoria Contínua, 

que vêm sendo intensificadas desde o exercício de 2017. Nesse contexto, no ano de 

2020, foram realizadas 3947 ações de fiscalização com a emissão de Notas de 

Auditoria, conforme observado na tabela abaixo: 

ANO  NÚMERO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AUMENTO DOS TRABALHOS (%) 

2017 629 0 

2018 1310 108% 

2019 3174 142% 

2020 3947 25% 

Tabela 2 – Trabalhos de auditoria contínua realizados nos exercícios de 2017 a 2020. 
Nota: os trabalhos de auditoria contínua foram iniciados em 2017. 
Fonte: Divisão de Planejamento e Monitoramento de Auditorias do CCIMAR. 

 

O resultado alcançado foi reflexo de medidas implantadas pela UAIG, tais 

como: 

a) ativação, em janeiro de 2020, da Divisão de Ciência de Dados aplicada à 

Auditoria, subordinada ao Departamento de Auditoria Interna; 

b) aumento da maturidade das Divisões do Departamento de Auditoria Interna, 

no que diz respeito aos processos que envolvem a auditoria contínua; 

c) obtenção e manutenção de acesso remoto às bases de dados de sistemas 

estruturantes em uso na MB; e  

d) automação parcial de processos internos, sobretudo, na área de auditoria de 

gestão de recursos humanos. 
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3. TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 

Os trabalhos da UAIG realizados no exercício de 2020, sem programação no 

PAINT, encontram-se consolidados na tabela abaixo: 

TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA SEM PREVISÃO NO PAINT REALIZADO 

Auditorias Especiais 2 

Revisão e publicação de atos normativos e demais publicações  1 

Conclusão de Trabalhos de Auditoria referentes ao exercício de 2019 8 

Acompanhamento da execução das Ações Orçamentárias 21C0 e 21BT, 
no Comando da Marinha 

2 

Tratamento/acompanhamento de demandas externas oriundas do 
TCU, CGU e PJM 

78 

Tabela 3 – Trabalhos de auditoria interna não previstos no PAINT-2020. 
Fonte: Divisão de Planejamento e Monitoramento de Auditorias do CCIMAR. 

 

Como aspectos mais importantes, cita-se a execução de duas Auditorias 

Especiais em Organizações Militares da MB, em atendimento às demandas das 

Procuradorias da Justiça Militar no Rio de Janeiro/RJ e em Belém/PA. 

Destaca-se, também, que a conclusão, no exercício em análise, de oito 

trabalhos de Auditoria de Acompanhamento da Gestão, decorrentes do PAINT-2019, 

interferiu, sobremaneira, no andamento das Auditorias de Acompanhamento 

programadas para 2020. A realização de tais trabalhos contribuiu para a escassez da 

reserva técnica estabelecida para o atendimento de demandas extraordinárias. 

Faz-se necessário ressaltar que, em face da materialidade envolvida e da 

relevância do assunto para a sociedade, esta UAIG realizou o acompanhamento da 

execução de créditos nas seguintes Ações Orçamentárias, no âmbito do Comando da 

Marinha: 

a) 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Publica de Importância 

Internacional decorrente do Coronavirus; e 

b) 21BT - Proteção, Fiscalização e Combate a Ilícitos na Amazônia Legal e sua 

Região Fronteiriça. 

No interesse dos referidos trabalhos, foram efetuadas ações específicas de 

fiscalização junto às Organizações Militares da MB, executoras dos créditos 

supracitados, por meio do encaminhamento de Solicitações e Notas de Auditoria, 

comunicando impropriedades verificadas e as recomendações de controle interno 

para a respectiva regularização. 
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Registre-se, ainda, o esforço da UAIG em promover uma constante atualização 

de normas e manuais que tratam sobre as atividades de Auditoria Interna e Controle 

Interno, de forma a mantê-los alinhados aos marcos regulatórios vigentes e boas 

práticas internacionais. Nesse sentido, foram executados os seguintes trabalhos: 

a) Revisão da norma SGM-601, que trata de auditoria, análise e prestação de 

contas; e 

b) Revisão da Circular nº 24/2020, da SGM, que trata sobre Prestação de 

Contas e Relatório de Gestão, na Forma de Relato Integrado - exercício 2020. 

 

4. RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E AÇÕES DE MONITORAMENTO 

 Na tabela abaixo, é apresentada a situação das recomendações emitidas pela 

UAIG às unidades auditadas, provenientes de trabalhos de auditorias tradicionais 

(Acompanhamento e Avaliação da Gestão) e de trabalhos de Auditoria Contínua, e que  

são classificadas  em:  

 a) Implementadas – recomendações emitidas pela UAIG e totalmente 

implementadas pelas unidades auditadas; 

 b) Finalizadas pela assunção de riscos pelos gestores – recomendações emitidas 

pela UAIG e que foram finalizadas, sem implementação das recomendações e com a 

assunção dos riscos inerentes, por parte dos gestores responsáveis;  

 c) Vincendas – recomendações emitidas pela UAIG e recepcionadas pelos 

gestores, com a data limite de implantação próxima ao vencimento, porém, ainda não 

implementadas; e  

 d) Não implementadas – recomendações emitidas pela UAIG e que não foram 

implementadas pelos gestores até a data de elaboração do RAINT.  

MONITORAMENTO 

TIPO DE 

AUDITORIA 

RECOMENDAÇÕES 

EMITIDAS 

RECOMENDAÇÕES 

IMPLEMENTADAS 

FINALIZADAS PELA 

ASSUNÇÃO DE 

RISCOS PELOS 

GESTORES 

VINCENDAS 
NÃO IMPLE-

MENTADAS 

Avaliação e 

Acompanhamen

to da Gestão 

265 161 61,0% 0 0% 20 7,5% 84 31,5% 

Auditoria 

Contínua 
3.947 3.845 97,4% 102 2,6% 0 0% 0 0% 

Tabela 4 – Recomendações emitidas no exercício de 2020. 
Fonte: Divisão de Planejamento e Monitoramento de Auditorias do CCIMAR. 
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 O acompanhamento do atendimento (monitoramento) às recomendações 

apontadas nos Relatórios de Auditoria emitidos é efetuado por meio do Plano de 

Providências Permanente (PPP). Por meio deste instrumento, os gestores 

manifestaram-se quanto ao atendimento das recomendações emitidas ou informaram, 

quando necessário, o prazo para sua implementação. 

 No ano de 2020 foram solicitadas onze atualizações semestrais dos PPP, das 

Unidades Auditadas em 2018, e oito atualizações do referido plano, das Unidades 

Auditadas em 2019, fortalecendo, assim, a atividade de monitoramento das 

providências às recomendações de controle interno proferidas.  

 É importante citar que encontra-se em andamento, nesta UAIG, o processo de 

reestruturação da sistemática de monitoramento das recomendações emitidas, com o 

intuito, dentre outros, de otimizar a comunicação dos auditores internos com as 

Unidades Auditadas.  

 

5. FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM A ATUAÇÃO DA UAIG 

  No exercício de 2020, os fatos relevantes que impactaram, positiva ou 

negativamente, a capacidade operacional da UAIG foram os seguintes:  

a)  Demandas extraordinárias superiores à reserva técnica estabelecida no 

PAINT-2020: o atendimento das demandas extraordinárias, tais como as auditorias 

especiais, estoque de oito trabalhos de auditoria não concluídos em 2019, 

tratamento/acompanhamento de setenta e oito demandas oriundas de órgãos 

externos e as atualizações de normas e manuais, evidenciadas no item 3 deste 

Relatório, interferiu na conclusão das atividades programadas para o exercício. As 

Auditorias de Acompanhamento da Gestão foram os trabalhos que mais sofreram 

impacto, tendo em vista que tais atividades se concentraram no 2º semestre de 2020 

(2º e 3º Ciclos de Auditoria). Tal fato implicou na reprogramação da realização de cinco 

trabalhos, para o exercício de 2021, e a não conclusão de quatro trabalhos iniciados 

em 2020; 

b)  Rotatividade de auditores internos: no ano de 2020, o quadro de auditores 

desta UAIG, passou por significativas alterações, devido a movimentações de militares 

para outras OM da MB, fato que impactou a maturidade da força de trabalho da UIAG, 

disponível para a execução das ações constantes no PAINT-2020 e, 

consequentemente, a capacidade operacional da UAIG; 
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c) Medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19: As determinações 

contidas no Inciso II e no Parágrafo Único, do Art 2º, da Portaria nº 30, de 17 de março 

de 2020, do Ministério da Defesa (MD), que estabelece medidas de proteção no 

âmbito do MD e dos Comandos das Forças Singulares para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(COVID-19), bem como aquelas contidas no Apenso I ao Anexo, da Circular nº 02/2020, 

do CM, especialmente, quanto às restrições a viagens nacionais e internacionais, 

inerentes às condições CONCOVID-4 e CONCOVID-3, prejudicaram a execução de 

trabalhos de auditoria no exterior e nas OM localizadas fora de sede do Rio de Janeiro 

– RJ; e 

d) Inexistência de sistema informatizado de apoio ao processo de auditoria: A 

ausência de sistemas de tecnologia da informação para apoio ao processo de auditoria, 

limitou o gerenciamento das atividades inerentes ao ciclo da Auditoria Interna no 

âmbito da UAIG. 

Em face dos fatores descritos e da impossibilidade de execução da 

programação inicial, esta UAIG submeteu à apreciação do CM, a proposta de alteração 

do PAINT-2020, reprogramando cinco Auditorias de Acompanhamento da Gestão para 

o exercício de 2021, nas Unidades Gestoras (UG) a saber:  

I) Comissão Naval Brasileira em Whashington; 

II) Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha; 

III) Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; 

IV) Adidância Naval no Peru; e 

V) Adidância Naval na Colômbia. 

 

6. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

As ações de capacitação realizadas no ano de 2020, com foco no fortalecimento 

da auditoria interna, e no intuito de melhor contribuir para o alcance dos objetivos 

estratégicos da MB, compreenderam as participações de auditores internos em cursos, 

workshops, palestras e seminários em instituições públicas e privadas em âmbito 

nacional, envolvendo os temas de interesse relacionados às atividades de auditoria e 

controles internos, desempenhadas por esta UAIG.  

Em virtude da Pandemia da COVID-19, foi priorizada a execução de cursos 

ministrados com a metodologia de Ensino a Distância (EAD), muitos deles sem ônus 
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para esta UAIG, no cumprimento das atividades de capacitação previstas no PAINT. 

 Adicionalmente, com tal medida, foi possível atender outras demandas de 

qualificação da força de trabalho surgidas durante o exercício, dentre elas o curso de 

Auditoria Operacional, ministrado pelo Instituto Serzedello Corrêa - TCU.  

Nesse sentido, os auditores realizaram um total de 3.817,5 horas de 

capacitação, resultando em uma média de 254 horas por auditor durante o exercício, 

excedendo às 600 horas inicialmente previstas no PAINT 2020.  

A tabela abaixo relaciona as ações de capacitação mais relevantes realizadas 

pelos auditores desta UAIG: 

ASSUNTO / ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

QTDE DE 
PARTICIPANTES 

INSTITUIÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
TOTAL (H) 

Auditoria Operacional 10 
TCU - Instituto 
Serzedello Corrêa 

600,0 

Auditoria em Organização no Setor 
Público (Pós-Graduação Latu Sensu) 

1 Faculdade UniBF 420,0 

Licitações e Compras Sustentáveis 
(Pós-Graduação Latu Sensu) 

1 Faculdade Unyleya 360,0 

Técnicas de Auditoria Interna 
Governamental 

7 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

280,0 

Elaboração de Relatórios de 
Auditoria  

9 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

270,0 

Normas Internacionais de Auditoria 
Financeira - NIA 

4 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

160,0 

Auditoria Interna (Congresso 
Brasileiro de Auditoria Interna) 

9 
Instituto dos 
Auditores Internos do 
Brasil (IIABrasil) 

144,0 

Programa de Transferências 
voluntárias de recursos da União - da 
Proposição à Prestação de Contas 

1 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

130,0 

COSO ICIF 2013 3 
Instituto dos 
Auditores Internos do 
Brasil (IIABrasil) 

120,0 

Tesouro Gerencial  2 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

120,0 

Prevenção e Detecção de Cartéis em 
Licitações 

3 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

90,0 

Curso de Formação de Auditores 
Internos - Nível Básico - AUDI I 

3 
Instituto dos 
Auditores Internos do 
Brasil (IIABrasil) 

72,0 

Curso de Formação de Auditores 
Internos - Nível Intermediário - AUDI 

3 
Instituto dos 
Auditores Internos do 

72,0 
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II Brasil (IIABrasil) 

Auditoria e Controle Para Estatais 3 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

60,0 

Curso autoinstrucional “Introdução à 
Ciência de Dados” – Nível de 
Atualização 

1 FGV Oline 60,0 

Gestão Ambiental 1 
GINEAD - Instituto 
Nacional de Ensino a 
Distância  

60,0 

Contabilização de Benefícios de 
atividade de AIG  

5 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

50,0 

Fraud - detecção, tratamento, 
controle e prevenção da fraude em 
processos nas organizações 

2 
Instituto dos 
Auditores Internos do 
Brasil (IIABrasil) 

48,0 

Fiscalização de Projetos e Obras de 
Engenharia 

1 
ENAP - Escola 
Nacional de 
Administração Pública 

40,0 

Tabela 5 – Ações de capacitação mais relevantes, realizadas pelos auditores da UAIG. 
Fonte: Assessoria de Capacitação Técnica do CCIMAR. 

 

7. ANÁLISE DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE 

GERENCIAMENTO DE RISCO E DE CONTROLES INTERNOS DA MARINHA DO BRASIL 

A presente análise foi efetuada, precipuamente, tendo como base o trabalho 

de Auditoria de Avaliação da Gestão, realizado durante o exercício 2020, em função do 

disposto na DN nº 180/2019 do TCU, que selecionou a UPC Comando da Marinha.  

É importante ressaltar que os outros trabalhos de auditoria realizados por esta 

UAIG também contribuíram para a análise e formação de juízo de valor, no que diz 

respeito ao nível de maturação dos processos de governança, gerenciamento de riscos 

e controles internos. 

Após a realização dos exames específicos, em apertada síntese, observou-se 

que: 

a) Há cultura de controle na Força, alinhada com os dispositivos legais em vigor, 

que demonstra o seu comprometimento com a integridade e conduta ética; 

b) A Alta Administração Naval e demais estruturas permanentes de governança 

da MB atuaram regularmente no exercício, na fixação de objetivos e no 

monitoramento do seu alcance;  

c) O processo de gerenciamento dos riscos se encontra em nível básico; e 

d) As estruturas organizacionais integrantes do Sistema de Controle Interno da 

Marinha do Brasil (SCIMB) funcionaram regularmente. 
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8. BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS  

A consolidação dos benefícios, em função das ações de controle conduzidas por 

esta UAIG, foi aferida observando-se o disposto na Instrução Normativa (IN) nº 10, de 

28 de abril de 2020, da SFC/CGU, que aprova a Sistemática de Quantificação e Registro 

dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna do Poder Executivo 

Federal. 

No exercício de 2020, a UAIG realizou a contabilização dos benefícios 

decorrentes da sua atividade, levando em consideração os trabalhos de Auditoria 

Contínua, para benefícios financeiros, e os trabalhos de Auditorias Tradicionais 

(Auditoria de Acompanhamento e de Avaliação da Gestão), para benefícios não 

financeiros.  

Os benefícios Financeiros se classificam em: 

a) Gastos evitados - Situações identificadas, nas quais os valores pagos 

periodicamente são considerados indevidos, devem ser registradas como benefícios 

financeiros, quando houver a suspensão do pagamento ou a adequação do valor. 

No que diz respeito aos gastos evitados, existe o efeito continuado, conforme 

consta na alínea b.2 do item III, da IN nº 10/2020-SFC/CGU. Caso o benefício financeiro 

tenha efeito continuado nos exercícios posteriores, pode-se fazer a contabilização do 

benefício até o limite de 60 meses, contados do exercício em que a providência foi 

adotada pelo gestor; e 

b) Valores recuperados - Refere-se à devolução de recursos aos cofres 

públicos, ou quando for realizado o desconto na parcela posterior de pagamento pela 

Administração, atinente aos valores pagos indevidamente.  

Encontram-se reunidos, na tabela abaixo, os principais benefícios Financeiros 

contabilizados no exercício em análise, subdivididos em imediato e continuado:  

Classes de Benefícios 
Financeiros 

Benefício Financeiro 
Imediato (R$) 

Benefício financeiro apurado sobre o 
efeito continuado (R$) 

Gastos Evitados 6.043.646,90 362.618.814,23 

Valores Recuperados 4.640.016,58 - 

Subtotal 10.683.663,48 362.618.814,23 

TOTAL 373.302.477,71 
Tabela 6 – Benefícios Financeiros apurados pela UAIG. 
Fonte: Elaborado a partir dos dados das auditorias do CCIMAR. 
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Os benefícios Não Financeiros se classificam em: 

a) Função da dimensão afetada:  

I) Missão, Visão e/ou Resultado – ocorre quando o benefício implementado 

afetou os processos finalísticos da organização; e 

II) Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos – ocorre quando o benefício 

implementado afetou os processos de apoio e/ou gerenciais da organização. 

b) Função da repercussão:  

I) Transversal – ocorre quando o benefício trazido pelas providências adotadas 

pelo gestor ultrapassou, de alguma forma, o âmbito da própria Unidade Auditada, 

tendo sido tratado ou tendo impacto no âmbito de outras Unidades da Administração 

Pública; 

II) Estratégica – ocorre quando o benefício trazido pelas providências adotadas 

pelo gestor foi tratado pela Alta Administração da Unidade; e  

III) Tático/Operacional – ocorre quando o benefício trazido pelas providências 

adotadas pelo gestor diz respeito às atividades internas e/ou operacionais da unidade 

examinada, sem decorrer de tomada de decisão da Alta Administração. 

 Os benefícios não financeiros contabilizados no exercício estão consolidados na 

tabela a seguir: 

BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS 

Dimensão Afetada Repercussão Quantidade 

Missão, Visão e/ou Resultado 

Tático/Operacional 

41 

Pessoas, Infraestrutura e/ou 
Processos Internos 

120 

Total 161 

Tabela 7 – Benefícios não Financeiros apurados pela UAIG. 
Fonte: Elaborado a partir dos dados das auditorias do CCIMAR. 

 

9. PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE - PGMQ 

Esta UAIG implementou, com foco no fortalecimento da auditoria interna, o 

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), em atendimento ao disposto 

na IN nº 3, de 09 de junho de 2017, da Secretaria SFC/CGU.  

O PGMQ deve ser implementado por meio de avaliações internas e externas, as 
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quais devem ser devidamente documentadas, a saber: 

I. As avaliações internas devem incluir o monitoramento contínuo do 

desempenho da atividade de auditoria interna e autoavaliações ou avaliações 

periódicas realizadas por outras organizações com conhecimento suficiente das 

práticas de Auditoria Interna Governamental; e 

II. As avaliações externas devem ocorrer, no mínimo, uma vez a cada cinco anos, e 

ser conduzidas por avaliador, equipe de avaliação ou outra UAIG qualificados e 

independentes ou por meio de autoavaliação, desde que submetida a uma 

validação externa independente. 

Com a finalidade de nortear as atividades do referido Programa, foi elaborado 

um Manual para orientar a Força de Trabalho desta UAIG quanto à metodologia e aos 

procedimentos necessários para a operacionalização do PGMQ. 

Como abordagem inicial, foram realizadas atividades relacionadas ao 

Monitoramento Contínuo. Este monitoramento compreende um conjunto de ações, de 

caráter permanente, que são operacionalizadas mediante a aplicação de práticas 

profissionais padronizadas, a fim de assegurar a conformidade das atividades desta 

UAIG com as normas vigentes que norteiam a execução da Auditoria Interna 

Governamental.  

As atividades realizadas foram relacionadas à obtenção de feedback das partes 

interessadas internas e externas, mediante o encaminhamento de questionários 

semiestruturados para posterior análise de resultados. 

Dentre as ações do PGMQ, consta, também, a avaliação periódica das 

atividades. Essas avaliações são realizadas por meio autoavaliações anuais, utilizando-

se a metodologia proposta pelo Modelo de Avaliação de Capacidade da Auditoria 

Interna Governamental - IA-CM (Internal Audit Capability Model). Neste contexto, as 

seguintes ações foram realizadas: 

I. Instituição do Projeto Farol- O Projeto visa a implementação do Modelo de 

Capacidade de Auditoria Interna para o Setor Público IA-CM nesta UAIG, 

visando atingir o Nível 3 de capacidade até dezembro de 2023; e 

II. Avaliação Interna Periódica- Esta UAIG realizou, no 2º semestre de 2020, uma 

autoavaliação visando identificar a capacidade da atividade de auditoria 

interna.  

No geral, observou-se que esta UAIG ainda não institucionalizou todas as 
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atividades essenciais relacionadas ao Nível 2 do referido Modelo. Entretanto, 

encontra-se em um caminho evolutivo de desenvolvimento de sua capacidade, o que 

facilita a adoção do modelo, visando atingir o nível adequado que atenda às 

necessidades da organização. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Relatório demonstra que esta UAIG tem buscado implementar 

medidas com o propósito de agregar valor à gestão, aos controles interno e à gestão 

de riscos das Organizações Militares da Marinha do Brasil e atender às expectativas da 

Alta Administração Naval, contribuindo para assegurar a observância, na Força Singular 

e em suas entidades vinculadas, dos princípios e normas que regem a Administração 

Pública Federal, durante a aplicação dos recursos da União.  

Há de ressaltar, ainda, que a atuação da UAIG convergiu para o estímulo à 

efetividade dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles 

internos, contribuindo, desta forma, para o alcance dos objetivos em nível estratégico 

da MB. 

É importante citar que esta UAIG tem envidado esforços no desenvolvimento 

de sistemas de Tecnologia da Informação, visando otimizar a execução das tarefas 

desempenhadas, especialmente no que se refere à Auditoria Contínua (AUDCONT). 

O aumento significativo de demandas não abarcadas no PAINT-2020 e os 

impactos da pandemia da COVID-19 configuraram restrições relevantes ao 

cumprimento das atividades de avaliação, programadas pela UAIG.  No entanto, tal 

quadro verificado não obstou o foco desta UAIG no aprimoramento contínuo das 

Atividades de Auditoria Interna Governamental desempenhadas.  
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