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RELATÓRIO DE AUDITORIA RA201911 

Conformidade dos Registros de Gestão, Conformidade Contábil e Registros Contábeis  

 

 

Em atendimento à Ordem de Serviço OS-201911, foram realizadas atividades de auditoria, cujo intuito 

era avaliar os controles internos adotados no processamento dos registros contábeis, no que concerne aos 

seus aspectos legais e formais. 

 

Os trabalhos transcorreram no período de janeiro a julho de 2019 por meio de solicitações de auditoria, 

consultas aos sistemas informatizados do Governo Federal e da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), análises de processos, entrevistas e e-mails. 

 

 

1. ESCOPO E OBJETIVOS DOS TRABALHOS 

 

Este trabalho de auditoria tem como objetivo obter elementos de convicção que permitam julgar se os 

registros contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais e com as normas de 

Contabilidade e se as demonstrações contábeis refletem adequadamente: a situação econômico-financeira 

do patrimônio da UTFPR, os resultados do período administrativo examinado e as demais situações nelas 

demonstradas. 

 

Para a realização desta auditoria, foram aplicados os fundamentos inerentes à auditoria financeira ou de 

demonstrações contábeis1, conceituada no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União.  

 

De acordo com Manual do Siafi, assunto “020315-Conformidade contábil”, a entidade do setor público 

deve manter procedimentos uniformes de registros contábeis, por meio de processo manual, mecanizado 

ou eletrônico, em rigorosa ordem cronológica, como suporte às informações. Ainda, os registros contábeis 

devem ser validados por contabilistas, com base em documentação hábil e em conformidade às normas e 

às técnicas contábeis. 

 

Ademais, os trabalhos de auditoria tiveram como escopo os saldos contábeis do Siafi, em 19/01/2019, das 

naturezas e classes: patrimonial (classes 1 a 4), orçamentária (classes 5 e 6) e de controle (classes 7 e 8). 

 

As normas de auditoria aplicáveis à Administração Pública foram respeitadas, não havendo, por parte do 

auditado, qualquer restrição aos trabalhos da Auditoria Interna da UTFPR (AUDIN). 

 

 

                                                           
1 Financeira ou de Demonstrações Contábeis: busca a obtenção e a avaliação de evidências a respeito das demonstrações contábeis de um 

órgão ou de uma entidade para emitir opinião indicando se sua apresentação está adequada e de acordo com os princípios contábeis. Tem 

como finalidade proporcionar certeza razoável de que as demonstrações contábeis, portanto, são apresentadas em conformidade com os 

princípios de contabilidade válidos para aquela unidade. 
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2. OBJETO, LEGISLAÇÃO E NORMAS INERENTES AO TEMA 

 

No intuito de avaliar os registros contábeis, essa auditoria utilizou os seguintes normativos legais: 

• Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal.  

• Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª Edição 

• Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi. 

• Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

• Regimento Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

• Regimento dos Câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

 

3. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU, CGU E AUDIN ATINENTES À 

AUDITORIA FINANCEIRA OU DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. 

 

Nos quadros 1 e 2, estão apresentadas as recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) e da 

Unidade de Auditoria Interna (AUDIN) relativas ao tema e pendentes de implementação. Não constam 

pendências junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

Quadro 1: Controladoria-Geral da União (CGU) 

Relatório nº 201700542 Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD 

Recomendação: 178422 

Envio ao gestor: 30/07/2018 

Data limite: 30/07/2019 

Que seja uniformizado o procedimento de inventário entre os câmpus, de preferência com 

realização de inventário completo ou focados em bens críticos. 

Recomendação: 178423 

Envio ao gestor: 30/07/2018 

Data limite: 30/07/2019 

Adote procedimentos/rotinas e prazos uniformes para todos os câmpus quanto à apuração de 

responsabilidade ou baixa de bens não encontrados. 

Recomendação: 178424 

Envio ao gestor: 30/07/2018 

Data limite: 30/07/2019 

Que o acesso ao almoxarifado seja restrito ao almoxarife e sua equipe. 

Recomendação: 178425 

Envio ao gestor: 30/07/2018 

Data limite: 30/07/2019 

Regularize as placas patrimoniais da UTFPR, de forma que todos os bens estejam 

patrimoniados. 

Recomendação: 178426 

Envio ao gestor: 30/07/2018 

Data limite: 30/07/2019 

Elabore manuais ou estabeleça rotinas e padrões uniformes para os almoxarifados de todos os 

Campus da UTFPR. 

Fonte: Sistema Monitor da CGU. 

 

Quadro 2: Unidade de Auditoria Interna (UTFPR) 
Recomendação Gestão/Área/Ação/Recomendação 

RAINT 2013 Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD 

6.7.02 

RA 01 

“Item 3.e” 

Bens Móveis 

Que as Divisões de Patrimônio promovam capacitações entre os servidores e construam um 

manual prático e objetivo, bem como realizem comunicações periódicas (por e-mail) aos 

detentores de carga patrimonial, informando-os sobre suas responsabilidades, atribuições e 

ações procedimentais. 

RA201713-01 Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - PROPLAD 

Inventário dos bens 

patrimoniais e estoque 

“Item 2.1.2.3.2” 

Os gestores devem analisar e atender cada uma das recomendações das Comissões 

Inventariantes, antes da próxima Tomada de Contas ou apresentar os motivos pela não 

implementação. Isso tudo documentado no processo inventariante. 

 Inventário dos bens 

patrimoniais e estoque 

“Item 2.2.2.1.2” 

Realizar o inventário rotativo, contínuo e seletivo dos materiais permanentes distribuídos para 

uso, feito de acordo com uma programação e de forma que todos os itens sejam verificados ao 

longo do exercício ou, ainda, realizar inventário por amostragens para um acervo de grande 

porte, conforme preceitua o item 8.3 da IN 205/1988. 
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Recomendação Gestão/Área/Ação/Recomendação 

Inventário dos bens 

patrimoniais e estoque 

“Item 2.2.2.2.2” 

Que a administração designe a comissão ainda no primeiro semestre, para que a mesma tenha 

tempo de cumprir integralmente as atribuições a ela designadas pelo gestor e pela legislação 

vigente. 
Inventário dos bens 

patrimoniais e estoque 

“Item 2.2.2.3.2” 

Que o processo de inventário se estenda aos bens móveis, imóveis e intangíveis e que as 

principais ações das comissões sejam demonstradas no processo inventariante.  

 

Inventário dos bens 

patrimoniais e estoque 

“Item 2.2.2.4.2” 

Que os gestores das áreas responsáveis, DIRMAP e DEMAP, promovam inventário 

patrimonial amplo e regular, atualizando os termos de responsabilidade. 

 

Inventário dos bens 

patrimoniais e estoque 

“Item 2.2.2.7.2” 

Desfazer-se dos bens ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis, assim como avaliar a real 

necessidade do registro dos materiais bibliográficos no SIORG. 

 

Fonte: Plano de Providências Permanente da Audin 

 

As recomendações pendentes da CGU e AUDIN, atinentes aos inventários e desfazimento de bens 

patrimoniais e de materiais em estoque, enquanto não atendidas plenamente, podem estar refletindo 

negativamente nas demonstrações contábeis da Instituição. 

 
 

4. RESULTADO DOS EXAMES 

 

4.1 CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO  

 

4.1.1 INFORMAÇÕES 

 

A conformidade de registro de gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução 

orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal - Siafi e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações. Os 

procedimentos da conformidade de registro de gestão constam na Seção 020300 do Manual do Siafi. 

 

A Conformidade dos Registros de Gestão tem como finalidade verificar se os registros dos atos e fatos de 

execução orçamentária, financeira e patrimonial, efetuados pela Unidade Gestora Executora, foram 

realizados em observância às normas vigentes, com a existência de documentação que suporte as 

operações registradas. 

 

4.1.2 CONSTATAÇÕES 

 

4.1.2.1 AUSÊNCIA DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO 

 

Do exame da conformidade dos registros de gestão, verificou-se que, em algumas das 14 Unidades 

Gestoras (Reitoria e Câmpus), certas conformidades não foram registradas, mesmo havendo 

documentação, conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Número de dias com documentação Sem Conformidade de Registro de Gestão por 

UG/mês/ano.  
UG/Mês Jan18 Fev18 Mar18 Abr18 Mai18 Jun18 Jul18 Ago18 Set18 Out18 Nov18 Dez18 Total 

150148  5  6 6  6 3 1 2 2  31 

150149  4 2 6 2 4 6 1 2 3 3 2 35 

150150 6            6 

150151     6 3  1   1 1 12 

152134      1  1  1   3 

153019 7   1 1 1      1 11 

153029 1        1  1  3 
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UG/Mês Jan18 Fev18 Mar18 Abr18 Mai18 Jun18 Jul18 Ago18 Set18 Out18 Nov18 Dez18 Total 

153176 1       2     3 

153177             0 

153178   1  1  1      3 

153251      1       1 

153991             0 

154358 1      4 5     10 

154852 3        2 2   7 

Total 19 9 3 13 16 10 17 13 6 8 7 4 125 

Legenda: 150148-Londrina; 150149-Apucarana; 150150-Toledo; 150151-Francisco Beltrão; 152134-Guarapuava; 153019-

Reitoria; 153029-Medianeira; 153176-Cornélio Procópio; 153177-Pato Branco; 153178-Ponta Grossa; 153251-Campo 

Mourão; 153991-Dois Vizinhos; 154358-Curitiba e 154852-Santa Helena. 

Fonte: Siafi 2018 - CONCONFREG  

 

A Tabela 1 apresenta os resultados distintos entre as diversas Unidades Gestoras (UG). Enquanto as UG 

153177 e 153991 registraram regularmente a conformidade de registro de gestão respeitando os 

normativos legais, as UG 150148 e 150149 deixaram de registrar em 31 e 35 dias, respectivamente.  

 

Os três meses com mais ocorrências foram os meses de janeiro, maio e julho, com 19, 16 e 17 dias, 

respectivamente, sem conformidade.  

 

Além das ausências de conformidade (SC=Sem Conformidade) apresentadas na Tabela 1, três UG ainda 

apresentaram conformidade Com Restrição, conforme demonstra a Tabela 2.  

 

Tabela 2: Número de registros com restrição por UG e por mês/ano. 
UG/Mês Jan18 Fev18 Mar18 Abr18 Mai18 Jun18 Jul18 Ago18 Set18 Out18 Nov18 Dez18 

153251 1 1 2 2 1  1 1  2 2 2 

152134      1     1  

153019   2   1       

Fonte: Siafi 2018 - CONCONFREG 

 

Os 20 (vinte) erros encontrados foram no preenchimento do código da receita, da conta corrente do 

favorecido, da natureza de despesa, do subitem da despesa, da retenção de tributos, da apropriação da 

despesa valor indevido, entre outros. 

 

A UG 153251 permitiu restrição no mês de dezembro/2018, data do encerramento do exercício, podendo 

ter ocasionado reflexos no balanço do exercício, a saber: 

 

2018NS005047 2018NS005049 118 - FALTA DE RETENCAO DE TRIB.E/OU CONTRIB.-NL/NS 

2018OB805247 215 - ERRO NO PREENCH. DO VALOR LIQUIDO DO DOC. -OB 

 

Nesse caso, dever-se-ia ter tratado a restrição no exercício para que não ocasionasse reflexos no balanço 

do exercício. 

 

No processo de análise, deve-se envidar todos os esforços no sentido de eliminar as irregularidades, 

evitando-se, assim, o registro da conformidade com restrição.  

 

A responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, 

financeira e patrimonial efetuados em cada Unidade Gestora Executora é do Ordenador de Despesa ou do 

Gestor Financeiro, independentemente da responsabilidade atribuída ao responsável pela conformidade 

dos registros de gestão. 
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4.1.3 RECOMENDAÇÃO 

 

Registrar, em tempo hábil e por servidor formalmente designado, os atos e fatos de execução 

orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Siafi, certificando-se da existência de documentos 

hábeis que comprovem as operações. 

 

4.1.4 MANIFESTAÇÕES DOS GESTORES 

 

• Câmpus Apucarana: a conformidade de gestão hoje é realizada pelo Ordenador de Despesas e 

devido as várias atividades de gestor que realiza, algumas vezes não realiza a conformidade dentro 

do prazo, gerando a restrição. 

• Câmpus Campo Mourão: Como plano de ação proponho a consulta ao relatório de conformidade de 

registros gestão para que as não conformidades que não possam ser sanadas antes do registro do 

documento não se repitam nos próximos lançamentos. 

• Câmpus Curitiba: Estamos organizando o setor para definirmos um conformista que ficará 

responsável por analisar todos os lançamentos a fim de evitar esta situação futuramente. 

• Câmpus Medianeira: Quando detectamos pequenas não-conformidades ajustamos antes da 

realização do registro a conformidade evitando que uma não-conformidade corrigida conste com 

restrição. 

• Câmpus Santa Helena: Como plano de ação proponho que seja realizado um treinamento com os 

conformistas, sobre como realizar a conferência. 

• Reitoria: Em relação às respostas sobre a conformidade de registro de gestão e contábil, observa-se, 

preliminarmente, que de acordo com os registros do SIAFI, no exercício de 2018, somente os câmpus 

CM, GP e RT apresentaram conformidade de registro de gestão com restrição; o câmpus PB 

registrou conformidade sem restrição e os demais apresentaram conformidade sem restrição e 

registros de não realização de conformidade de gestão. 

Em reuniões entre Dirof, Dirplad e Deofi foi apresentado material sobre a importância da 

conformidade de gestão, a forma de registro e exemplo de verificação dos dados, porém percebe-se 

que a maior dificuldade está na designação de servidor responsável em razão da impossibilidade de 

designar servidores distintos para exercer tal função já que o conformista não pode ter perfil de 

executor no SIAFI. Desta forma, o responsável pela conformidade de gestão nos câmpus é, em geral, 

o ordenador de despesa ou o gestor financeiro. 

Se necessário, a Dirof poderá realizar novo treinamento sobre a conformidade de gestão para os 

responsáveis pela conformidade e/ou aos servidores dos Deofi para que esses auxiliem tecnicamente 

os responsáveis. Tal demanda será verificada junto aos interessados. 

Atenta-se, ainda, que a falta de registro de conformidade de gestão dentro dos prazos instituídos, 

também gera restrição contábil.  

 

4.1.5 ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA 

 

Pelas informações recebidas da Reitoria e dos Câmpus, muitas ações foram postas em prática, entretanto a 

recomendação será mantida até a avaliação dos resultados das ações implementadas por meio do Plano de 

Providências Permanentes – PPP. 

 

 

4.2 CONFORMIDADE CONTÁBIL  

 

4.2.1 INFORMAÇÕES 
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A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na 

certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (Siafi). 

 

A Conformidade Contábil terá como base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao setor público, o 

Plano de Contas da União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual Siafi, e outros 

instrumentos que subsidiem o processo de análise realizada pelo responsável pelo seu registro. 

 

O registro da Conformidade Contábil compete a profissional em contabilidade devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade - CRC, em dia com suas obrigações profissionais, credenciado no 

Siafi para este fim. 

 

Os procedimentos da conformidade de registro de gestão constam na Seção 020300 do Manual do Siafi. 
 

4.2.2 CONSTATAÇÕES 

 

4.2.2.1 AUSÊNCIA OU INCIDÊNCIA DE OCORRÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Em consultas realizadas no Siafi, não foi constatada ausência de conformidade contábil da Universidade, 

mas foram verificadas 279 incidências de ocorrências contábeis ao longo do exercício de 2018, conforme 

apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Número de registros contábeis com ocorrência por UG e por mês/ano. 
UG/Mês Jan18 Fev18 Mar18 Abr18 Mai18 Jun18 Jul18 Ago18 Set18 Out18 Nov18 Dez18 

150148 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 4 1 

150149 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 

150150 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 

150151 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

152134 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 

153019 5 4 3 4 4 2 1 - 2 1 3 2 

153029 3 5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 

153176 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 - 

153177 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

153178 2 2 3 2 3 2 3 - 2 3 3 3 

153251 1 2 2 2 2 3 1 - 1 3 1 2 

153991 2 2 2 2 1 1 2 - 2 1 1 1 

154358 3 2 2 4 3 1 4 2 3 2 3 2 

154852 3 2 1 - - 1 - - 1 2 - - 

Total 30 29 22 25 27 21 22 10 24 26 26 17 

Fonte: Siafi 2018 - CONCONFCON 

 

No ano de 2018, os balancetes mensais, em média, apresentaram 23 ocorrências por mês nas 14 

(quatorze) UG. As UG com maior número de ocorrências foram as 154358 e 153019 com 31 ocorrências 

e as com menos ocorrências são 153177 e 152134, com 5 e 6, respectivamente. 

 

As ocorrências de maior impacto são as do mês de dezembro, mês do encerramento do exercício. No 

Quadro 3, foram apresentadas as ocorrências do mês de dezembro/2018, a saber: 

 

Quadro 3: Restrições apresentadas no mês de dezembro/2018, mês do encerramento do exercício. 
UG Restrição Título Grupo Alerta/Ressalva 

150148 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 

150149 315 FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO 199 Alerta 

150149 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 
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UG Restrição Título Grupo Alerta/Ressalva 

150150 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 

150151 315 FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO 199 Alerta 

150151 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 199 Alerta 

153019 315 FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO 199 Alerta 

153019 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 

153029 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 

153178 640 SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB 212 Ressalva 

153178 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 

153178 645 OUTROS - ATIVO PERMANENTE 199 Alerta 

153251 315 FALTA/RESTRICAO CONFORM. REGISTROS DE GESTAO 212 Ressalva 

153251 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 

153991 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 

154358 642 FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL DEP.AT.IMOBILIZ. 212 Ressalva 

154358 643 FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL 212 Ressalva 

Fonte: Siafi 2018 - CONCONFCON 

 

Apenas 4 (quatro) UG encerraram o exercício (dezembro/2018) Sem Restrição Contábil, ou seja, os 

Câmpus Cornélio Procópio, Guarapuava, Pato Branco e Santa Helena. 

 

O Alerta indica a sinalização de existência de uma ocorrência que impede a verificação da regularidade 

nos registros, como por exemplo, a falta de envio de relatórios para conciliação com os dados contábeis. 

 

A Ressalva indica uma ocorrência contábil que não reflete adequadamente as informações dispostas nos 

demonstrativos contábeis, como por exemplo: saldos invertidos, falta de lançamentos na contabilidade 

identificados em relatórios passíveis de conciliação, uso indevido de eventos ou situação no subsistema 

CPR, registro na conta Outros acima do percentual estabelecido na transação >CONPARINC, entre 

outros. 

 

Ainda, o Contador da UTFPR apontou, no Relatório de Gestão-2018, as restrições constantes na Figura 1. 

 

Figura 1: Restrições registradas no Relatório de Gestão de 2018. 

 

 
Fonte: Relatório de Gestão 2018 da UTFPR, p.68 

  

As ocorrências aqui apresentadas resultaram em Conformidade Contábil Com Restrição nos 12 (doze) 

meses do exercício de 2018, cuja informação é repassada automaticamente ao TCU. Esse indicador 
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negativo ocorreu porque as inconsistências não foram sanadas pelos Câmpus e/ou Reitoria no prazo 

estabelecido pelo Siafi. 

 

4.2.3 RECOMENDAÇÃO 

 

Que as inconsistências sejam ajustadas, por todas as UG, no prazo mensal estabelecido pelo Siafi, para 

que o Contador Institucional registre a ocorrência como “Sem Ocorrência”. 

 

 

4.2.4 MANIFESTAÇÕES DOS GESTORES 

 

• Câmpus Londrina: A Dirplad toma conhecimento das restrições contábeis e atua pontualmente em 

cada uma delas para evitar reincidência. 

• Câmpus Toledo: Temos necessidades de informações mais concretas quanto aos procedimentos que 

devem ser adotados, visto que o mesmo grupo de restrições se apresenta com frequência e estende-se 

a outros câmpus. 

• Reitoria: Muitas restrições se repetem ao longo do exercício e algumas são de fácil resolução e essa 

resolução, em geral, é de conhecimento dos servidores lotados nos Deofi. Nesses casos, a resolução 

da inconsistência fora dos prazos mensais estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, para 

fechamento do mês, é que gera as inconformidades contábeis. 

Atenta-se, ainda, que a falta de registro de conformidade de gestão dentro dos prazos instituídos, 

também gera restrição contábil.  

Assim, a inobservância dos prazos estabelecidos, e não a falta de resolução das inconsistências, é 

que gera, na maioria dos casos, as restrições contábeis. 

As restrições podem, ainda, ser geradas pela não apresentação de documentação comprobatória 

para escrituração contábil, como, por exemplo, a restrição por “falta de amortização de intangível”, 

e não pode ser imputada aos Deofi a responsabilidade pela documentação geradora dos fatos. 

Por fim, informamos, que a partir deste exercício o Contador responsável pela UTFPR e seu 

Substituto, adotaram o procedimento de informar os registros mensais da conformidade contábil a 

todos os Dirplad e Deofi para conhecimento e providências. 

 

4.2.5 ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA 

 

Conclui-se que a Unidade examinada adotou ou vem adotando as medidas pertinentes para saneamento 

das restrições indicadas na Conformidade Contábil. Todavia, cabe ressalvar a importância de se efetuar, 

de forma transparente, os registros de Conformidades Contábeis, por parte do contador responsável da 

UPC, evidenciando todas as ocorrências, saldos e situações que não se coadunam com os normativos que 

regem a contabilidade pública, como mecanismo auxiliar de gestão. 

 

 

4.3 REGISTROS CONTÁBEIS 

 

4.3.1 INFORMAÇÕES 

 

Segundo o art. 87 do Regimento dos Câmpus, compete a eles zelar para que as demonstrações contábeis 

dos Câmpus reflitam adequadamente a realidade financeira, patrimonial e orçamentária da Instituição. 

Também compete aos Câmpus analisar os balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis.  

 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria
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O patrimônio das entidades do setor público, o orçamento, a execução orçamentária e financeira e os atos 

administrativos que provoquem efeitos de caráter econômico e financeiro no patrimônio da entidade 

devem ser mensurados ou avaliados monetariamente e registrados pela contabilidade. 

 

Os registros e as informações contábeis no setor público, devem observar os princípios e as Normas 

Brasileiras Aplicadas ao Setor Público. 

 

4.3.2 CONSTATAÇÕES 

 

4.3.2.1 INCONSISTÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS OU SALDOS INCOMPATÍVEIS 

 

No mês de janeiro/2019, foram analisados, por amostragem, os saldos das contas contábeis do presente 

exercício e, por meio da SA 201911-01-AUDIN, apresentadas as incongruências à Reitoria e aos Câmpus, 

todas vindas de exercícios anteriores. 

 

Na Tabela 4, foram apresentadas as inconsistências de registros contábeis, prontamente corrigidas pelas 

unidades orçamentárias, financeiras e contabilidade, quando do recebimento da SA 201911-01, correções 

confirmadas pela AUDIN. 

 

Tabela 4: Registros contábeis regularizados quando do recebimento da SA 201911-01-AUDIN 
Câmpu

s 

Conta Contábil Valor Evidências Informação do Gestor 

AP 213110400 230,00 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor F 0100000000. 

Baixa realizada/regularizada pela 

DECONT, em 01/02/2019, pelo 

documento 2019PA00002. 

AP 213110400 123,23 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 21.295.679/0001-

63. 

Baixa realizada/regularizada pela 

DECONT, em 23/01/2019, pelo 

documento 2019PA00001. 

CM 211110101 646,00 Provisão de bolsa repetida pela 

NS003249 e NS003263  

O pagamento foi realizado pelo 

documento hábil registrado pela 

NS003263.  Cancelado o documento 

2018NS003249. 

CM 213110400 29,67 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 06.105.496/0001-

44. 

Valor indevido. Saldo cancelado. 

CM 213110400 0,01 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 82.524.232/0001-

03. 

Valor indevido. Saldo cancelado. 

CP 115610100 - Em dezembro/2018 c/c 339030.22: 

Siafi R$ 3.193,98, enquanto SIORG -

R$ 3.036,48. 

Lançamento em subitem incorreto. 

Saldo corrigido em 03/01/2019. 
 

CP 115610100 - Em dezembro/2018, c/c 339030.35: 

Siafi R$ 608,00, enquanto SIORG -

R$ 765,50. 

Lançamento em subitem incorreto. Saldo 

corrigido em 03/01/2019. 
 

CT 123810100 

 

- Em dezembro/2018: Siafi R$ 

5.947.001,48, enquanto SIORG R$ 

5.948.103,08. 

A conta está regularizada, tivemos 

problema de saldo, mas já está resolvido. 

CT 213110400 334,94 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 04.368.865/0001-

66. 

O saldo foi baixado em 30/01/2019 

15NP1829.  

CT 218911900 500,00 Pendência cancelamento da 

2018OB810372, de 11/10/2018 (CPF 

***.130.653-**) 

Pagamento foi cancelado por “domicílio 

bancário inexistente” e passou para 

2019.   

CT 218911900 70,00 Provisão realizada antes de 2018, 

pendente de pagamento ou 

cancelamento (CPF ***.127.439-**). 

Documento cancelado em 06/02/2019 - 

NS1229 “Domicílio Bancário 

Inexistente” 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria
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Câmpu

s 

Conta Contábil Valor Evidências Informação do Gestor 

CT 218911900 400,00 Provisão em duplicidade realizada 

em 26/07/18 (CPF ***.503.989-**) 

Saldo cancelado em 24/01/19. 

CT 218911900 211.200,00 Provisão realizada antes de 2018, 

pendente de pagamento ou 

cancelamento (C/C P191). 

Saldo foi baixado em janeiro/2019. 

DV 123210107 

 

- Em dezembro/2018: Siafi R$ 

37.461.600,90, enquanto SIORG 

37.528.861,86. 

Por equívoco, os valores relativos à 

depreciação das edificações do mês de 

dezembro de 2018, foram informados 

somente no SIAFI, quando deveriam ter 

sido lançados também no SIORG. Foi 

realizado no mês de janeiro de 2019, 

para corrigir esta diferença. 

DV 213110400 409,92 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 10.427.965/0001-

19. 

A inconsistência foi corrigida através da 

2019NL000001. 

FB 115610100 - Em dezembro/2018 c/c 339030.25: 

Siafi R$ 12,75, enquanto SIORG R$ 

1.257,04. 

O valor do SIAFI está correto, houve 

uma falha no Siorg devido a alteração de 

cadastro de códigos do sistema. 

Regularizado fevereiro/2019. 

FB 121210608 17.935,96 Confirme o registro nesta C/C em 

detrimento a 121210603. Informe a 

situação atual desse valor. 

Foi feita classificação incorreta na época 

do pagamento e, dia 31/05/19 foi 

regularizada. 

FB 213110400 10.985,31 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 12.344.497/0001-

44. 

Saldo retido de contrato de obra. 

Regularizado em fevereiro/2019. 

FB 213110400 679,00 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 08.797.261/0001-

96. 

Referente ao pagamento de serviço de 

desinsetização no exercício de 2017, 

regularizado fevereiro/2019. 

GP 123110105 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2016 a 2018 (reavaliação). 

Conforme processo SEI nº 

23064.018852/2019-22, a situação foi 

regularizada 

GP 123110107 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2016 a 2018 (reavaliação). 

Foi aberto o processo SEI nº 

23064.009322/2019-93 e os registros 

foram feitos em abril e maio/2019. 

GP 123110109 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2016 a 2018 (reavaliação). 

Foi aberto o processo SEI nº 

23064.009322/2019-93 e feito os 

registros em 28/06/2019. 
 

GP 123110405 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2016 a 2018 (reavaliação). 

Foi aberto o processo SEI nº 

23064.009322/2019-93 e efetuado os 

registros contábeis em 28/06/2019. 

GP 213110400 9.494,56 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 11.479.538/0001-

47. 

Recebemos uma demanda judicial e a 

referida nota foi liquidada  (Processo 

SEI 23064.013368/2019-15). 

LD 123110501 - Registro de um veículo Toyota na 

C/C 48-veículos diversos). 

O erro de classificação já foi 

regularizado. 

MD 213110400 2.497,66 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 10.805.776/0001-

32. 

Informamos que foi devidamente 

regularizada no dia 29/03/2019. 

MD 213110400 4.746,01 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 10.805.776/0001-

32. 

Informamos que foi devidamente 

regularizada. 

PB 113110200 1.520,47 Conta com saldo ao final do exercício 

contrária às normas de encerramento 

do exercício. 

Lançamentos incorretos pelo Banco do 

Brasil nas faturas do Suprimento 

geraram saldo na conta quando do 

lançamento no SIAFI WEB. 

PB 119310000  

- 

Ausência de registro dos valores 

pagos com assinaturas e anuidades a 

apropriar. 

Foi corrigido no dia 02/04/2019 e será 

realizada apropriação mensal, conforme 

legislação. 
 

http://portal.utfpr.edu.br/transparencia/auditoria
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Câmpu

s 

Conta Contábil Valor Evidências Informação do Gestor 

PB 213110400 150,00 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 13.166.043/0001-

93. 

Fornecedor sem conta bancária e a 

empresa foi extinta. O DECON 

(Reitoria) fez a baixa em 2019. 

PB 218910100 221,13 Provisão realizada antes de 2018, 

pendente de pagamento ou 

cancelamento (C/C 0112000000). 

Restituição em duplicidade do SCDP 

RB 113/2017.  

PB 218913610 1.233,83 Conta com saldo ao final do exercício 

em desacordo com as normas de 

encerramento do exercício. 

Lançamentos incorretos pelo Banco do 

Brasil nas faturas do Suprimento 

geraram saldo na conta quando do 

lançamento no SIAFI WEB. 

Regularizado em 26/06/2019. 

PG 123110103 - Em dezembro/2018 Siafi R$ 

1.848.257,20, enquanto SIORG 

1.848.779,54. 

Lançamento incorreto do valor de 

depreciação. Situação corrigida em 

31/01/2019. 

PG 218910100 74,50 Provisão realizada antes de 2018, 

pendente de pagamento ou 

cancelamento (C/C P66037506949). 

Lançamento indevido, foi cancelado pela 

2017NS000517. Conta será 

regularizada.  

PG 218911900 750,00 Registro indevido da OB 

2018OB802391 realizada em 

24/11/2018.  

O pagamento foi cancelado em razão da 

conta incorreta. Foi realizado o 

pagamento 2019OB800004. 

PG 236110300 3.750,00 Justifique por que apenas o valor 

dessa reavaliação se mantém nessa 

conta contábil. 

Trata-se da NL 2005NL000028 oriunda 

conta 242230000. Foi corrigido.  

RT 113841200 16.085,97 Registro de cessão de pessoas 

anterior a 2018. 

Saldo baixado em 30/01/2019, pois o 

valor já havia sido recebido conforme os 

documentos 2017RA000295, 

2017RA000296 E 2017RA000297. 

RT 124110201 550.369,43 Ausência de inventário e reavaliação 

dos softwares com vida útil 

indefinida.   

O inventário foi efetuado e a reavaliação 

foi finalizada em março/2019. 

TD 123110107 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2017 a 2018 (reavaliação). 

A Comissão designada concluiu a 

reavaliação destes anos em 2018 e os 

lançamentos no Siorg foram feitos em 

fevereiro de 2019. 

TD 123110109 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2017 a 2018 (reavaliação). 

A Comissão designada concluiu a 

reavaliação destes anos em 2018 e os 

lançamentos no Siorg foram feitos em 

fevereiro de 2019. 

TD 123110125 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2017 a 2018 (reavaliação). 

A Comissão designada concluiu a 

reavaliação destes anos em 2018 e os 

lançamentos no Siorg foram feitos em 

fevereiro de 2019. 

TD 123110405 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2017 a 2018 (reavaliação). 

A Comissão designada concluiu a 

reavaliação destes anos em 2018 e os 

lançamentos no Siorg foram feitos em 

fevereiro de 2019. 

TD 811110113 

                                                                   

321.686,53 Registros contábeis desatualizados. Os valores foram corrigidos após 

orientação da DIROF. 

Todos 124110101 1.844.743,41 Ausência de inventário e reavaliação 

dos softwares com vida útil definida 

O inventário foi efetuado e a reavaliação 

foi finalizada em março/2019. 

Todos 631100000 

 

                                 

- Existência de notas de empenhos 

inscritos em restos a pagar quando já 

deveriam ter sidos cancelados, no 

mínimo, no final do exercício de 

2018.  

Periodicamente são solicitadas 

informações dos requisitantes quanto à 

situação das notas de empenho. 

Todos 631300000 

 

 

- Existência de notas de empenhos 

inscritos em restos a pagar quando já 

deveriam ter sidos cancelados, no 

Realizamos a análise e fizemos as baixas 

necessárias e possíveis. 
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Câmpu

s 

Conta Contábil Valor Evidências Informação do Gestor 

mínimo, no final do exercício de 

2018.  

Todos 632100000 

 

 

- Existência de notas de empenhos 

inscritos em restos a pagar quando já 

deveriam ter sidos cancelados, no 

mínimo, no final do exercício de 

2018.  

Realizamos a análise e fizemos as baixas 

necessárias e possíveis. 

 
 

Todos  711110100 

                                             

- Garantias recebidas não registradas 

ou registradas parcialmente. 

Todas as atualizações necessárias foram 

realizadas, exceto CT, FB e TD. 

Todos 711310200 

            

- Os contratos firmados com a 

FUNTEF não foram registrados na 

contabilidade. 

Serão verificados os contratos vigentes e 

será regularizada a conta.  

Câmpus AP, CP e PG 

Todos 711310300 

 

 

- Concessão onerosa de espaço físico 

sem registro contábil ou registro 

desatualizado. Ex. Bancos, 

Associações, etc. 

Realizará o levantamento dos contratos 

relativos a cessão onerosa de espaços 

para a verificação dos valores a receber.  

 

Todos 811110104 - Garantias recebidas não registradas 

ou registradas parcialmente. 

Todas as atualizações necessárias foram 

realizadas, exceto CT, FB, RT e TD. 

Todos 811310201 - Os contratos firmados com a 

FUNTEF não foram registrados na 

contabilidade. 

Serão verificados os contratos vigentes e 

será regularizada a conta.  

Câmpus AP, CP e PG 

Fonte: Siafi e Audin 
 

 

Na Tabela 5, foram apresentadas as inconsistências de registros contábeis, não corrigidas pelas 

correspondentes áreas. 

 

Tabela 5: Registros contábeis pendentes de regularização apresentados pela SA 201911-01-AUDIN 
Câmpus Conta Contábil Valor Evidências Informação do Gestor 

CM 218911900 200,00 Provisão realizada antes de 2018, 

pendente de pagamento ou 

cancelamento (CPF 098.445.999-54). 

Valor indevido. A Dirof solicitou ao 

MEC acesso a evento de regularização.  

CP 123110406 

 

- Não avaliou as obras de artes e peças 

para exposição. 

O Câmpus tem 4 itens registrados nessa 

conta e até o final desse exercício os 

bens serão reavaliados ou baixados, 

conforme o caso. 

CT 119310000  

- 

Ausência de registro dos valores 

pagos com assinaturas e anuidades a 

apropriar. 

Com relação ao lançamento dos valores 

corretamente, será feita uma verificação 

dos registros anteriores à 2019. 

CT 119310000  

- 

Ausência de registro dos valores 

pagos com assinaturas e anuidades a 

apropriar. 

Não estávamos registrando. A partir de 

2019 registraremos observando NBC T 

16.5 e item 16.5 do apêndice II da 

resolução do CFC 750/1993. 

CT 123110406 

 

- Não avaliou as obras de artes e peças 

para exposição. 

Será verificado o procedimento 

adequado para avaliação e informado no 

decorrer deste exercício. 

CT 213110400 339,88 Pendência anterior a 2018 com o 

fornecedor CNPJ 03.446.403/0001-

57. 

O saldo foi baixado em 30/01/2019. O 

documento foi cancelado por NL, pois 

sua baixa já havia sido feita no CPR 

erroneamente. 

CT 218810106 899,78 Provisão realizada antes de 02/2018, 

pendente de pagamento ou 

cancelamento (Fonte 112). 

Não existe evento para estorno. Foi 

solicitada orientação à Reitoria para 

baixa e os responsáveis entrarão em 

contato com o MEC.  

CT 218810109 561,73 Provisão realizada antes de 2018, 

pendente de pagamento ou 

cancelamento. 

Não existe evento para estorno. Foi 

solicitada orientação à Reitoria para 

baixa e os responsáveis entrarão em 
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Câmpus Conta Contábil Valor Evidências Informação do Gestor 

contato com o MEC.  

CT 711110100 

                                             

- Garantias recebidas não registradas 

ou registradas parcialmente. 

O DEMAP irá realizar o levantamento 

de todas as garantias, bem como a 

cobrança daquelas eventualmente não 

presentes nos contratos firmados e 

aditivos subsequentes.  

DV 123210601 10.239.9

58,74 

Registro de obras em andamento, 

possivelmente finalizada, com termo 

de recebimento definitivo e ocupada. 

Não houve manifestação. 

FB 123110107 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2018 (reavaliação) 

A reavaliação será feita até o final do 

exercício juntamente com as outras 

contas que necessitam de reavaliação no 

ano de 2019. 

FB 123110109 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2018 (reavaliação). 

A reavaliação será feita até o final do 

exercício juntamente com as outras 

contas que necessitam de reavaliação no 

ano de 2019. 

FB 123110406 

 

- Não avaliou as obras de artes e peças 

para exposição. 

Temos um quadro e será avaliado neste 

exercício. 

FB 123210601 437.282,

70 

Registro de obras em andamento, 

possivelmente finalizada, com termo 

de recebimento definitivo e ocupada. 

Há uma obra que foi entregue pela 

empresa, porém ainda não foi feito 

recebimento definitivo, cujo valor 

corresponde ao saldo remanescente 

nessa conta. Trata-se da UMIPTT, será 

feita regularização em 2019.  

FB  711110100 

                                             

- Garantias recebidas não registradas 

ou registradas parcialmente. 

Os registros são anteriores a 2015, a 

conta está desatualizada. Será 

regularizada até julho. 

LD 123110107 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2015 a 2018 (reavaliação). 

A Reavaliação dos bens anteriores a 

2010, foi enviada agora para comissão 

de reavaliação.  

LD 123110109 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2015 a 2018 (reavaliação). 

A DIRPLAD irá solicitar a reavaliação 

desses bens, para que essa situação seja 

regularizada o mais breve possível.  

LD 123110120 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2015 a 2018 (reavaliação). 

A DIRPLAD irá solicitar a reavaliação 

desses bens, para que essa situação seja 

regularizada o mais breve possível.  

LD 123110125 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2015 a 2018 (reavaliação). 

A DIRPLAD irá solicitar a reavaliação 

desses bens, para que essa situação seja 

regularizada o mais breve possível.  

LD 123110301 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2015 a 2018 (reavaliação). 

A DIRPLAD irá solicitar a reavaliação 

desses bens, para que essa situação seja 

regularizada o mais breve possível.  

LD 123110302 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2015 a 2018 (reavaliação). 

A DIRPLAD irá solicitar a reavaliação 

desses bens, para que essa situação seja 

regularizada o mais breve possível.  

LD 123110405 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2015 a 2018 (reavaliação). 

A DIRPLAD irá solicitar a reavaliação 

desses bens, para que essa situação seja 

regularizada o mais breve possível.  

LD 123110501 - Não aplicou a IN 01/2015-Proplad 

em 2015 a 2018 (reavaliação). 

A DIRPLAD irá solicitar a reavaliação 

desses bens, para que essa situação seja 

regularizada o mais breve possível.  

LD 213110400 5.824,93 Pendência anterior com o fornecedor 

CNPJ 091.339.380/0001-54.  

Recebimento definitivo de obra em 

andamento. 

PB 123210601 422.218,

42 

Registro de obras em andamento, 

possivelmente a obra está finalizada, 

pois está ocupada e com termo de 

recebimento definitivo. 

Não houve manifestação. 

PG 213110400 146,55 Pendência anterior a 2018 com o Saldo em conta referente a regularização 
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Câmpus Conta Contábil Valor Evidências Informação do Gestor 

fornecedor Fonte 0112000000. NL 2015NL000015 e 2015NL000014. 

Foi solicitada orientação ao 

DECONT/RT. 

PG 218810106 42,45 Provisão realizada antes de 2018, 

pendente de pagamento ou 

cancelamento. 

Enviado e-mail à DIROF para obter 

auxílio na regularização de conta. 

PG 797210000 

 

      

- Ausência ou registro desatualizado de 

bens recebidos em comodato. 

  

Será feito o levantamento dos bens 

recebidos em comodato.  

 

RT 119110000 - Ausência do registro dos prêmios de 

seguros a apropriar de veículos, 

estagiários, entre outras.  

A Reitoria está tomando as devidas 

providências para as regularizações. 
 

RT 123110406 

 

- Não avaliou as obras de artes e peças 

para exposição. 

Não houve avaliações no exercício de 

2018. 

RT 711110100 

                                             

- Garantias recebidas não registradas 

ou registradas parcialmente. 

As garantias que estavam expiradas, 

foram baixadas em 18.02.2019. A 

situação será regularizada até o final de 

abril de 2019. 

TD 711110100 

                                             

- Garantias recebidas não registradas 

ou registradas parcialmente. 

Conta necessita de análise para 

compatibilização de valores. 

Todos 711310200 

            

- Os contratos firmados com a 

FUNTEF não foram registrados na 

contabilidade. 

Serão verificados os contratos vigentes e 

regularizada a conta.  

Câmpus CM, LD, e PB 

Todos 811110104  Garantias recebidas e não registradas 

ou registradas parcialmente. 

Conta necessita de análise para 

compatibilização de valores. 

Câmpus FB, CT, RT e TD 

Todos 811110110 

 

 

- Os valores contabilizados não 

representam os seguros-garantia a 

executar. 

Será feito o levantamento dos contratos 

vigentes e serão lançados na referida 

conta. Câmpus CT, LD e RT 

Todos 811310201 - Os contratos firmados com a 

FUNTEF não foram registrados na 

contabilidade. 

Serão verificados os contratos vigentes e 

regularizada a conta.  

Câmpus CM, LD e PB 

Fonte: Siafi e Audin 

 

 

4.3.3 RECOMENDAÇÃO 

 

Que a Reitoria e os Câmpus procedam a conciliação contábil, pelo menos uma vez ao ano, corrigindo as 

inconsistências contábeis dentro do próprio exercício. 

 

 

5.  CONCLUSÃO 

 

Considerando especificamente o escopo definido neste trabalho, é possível concluir que os saldos 

existentes nas contas do Siafi estão adequadamente representados nas demonstrações contábeis 

elaboradas com base na Lei nº 4.320/64, com algumas ressalvas publicadas no presente relatório. 

 

Considerando as deficiências nos controles internos apresentados, entende-se a necessidade de melhorar a 

comunicação entre as áreas financeira/contabilidade e materiais/serviços, com o objetivo de se obter 

informações consistentes acerca dos contratos, bens patrimoniais, entre outros. 

 

Igualmente, recomenda-se que envidem esforços para acompanhar, avaliar e realizar conformidades 

contábeis e de gestão, para que as demonstrações contábeis reflitam a situação orçamentária, financeira e 

patrimonial e estejam de acordo com os princípios e as normas brasileiras de contabilidade. 
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Ressalta-se que uma parte das inconsistências foram sanadas assim que terminaram as análises das 

respostas/documentos enviados para esta AUDIN. Entretanto, informa-se aos gestores que as 

recomendações serão acompanhadas pela AUDIN. 

 

 

Curitiba, 10 de julho de 2019. 

 

 

Sadi Daronch 

Chefe da Auditoria Interna 
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