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MISSÃO 
INSTITUCIONAL

DNOCS
Promover a adequada 

convivência com a seca 
por meio da 

implantação de 
infraestrutura, do 

aproveitamento e da 
gestão integrada de 
recursos hídricos, 

assegurando o 
desenvolvimento 

socioeconômico e a 
melhoria da qualidade 
de vida da população 

do semiárido.

MISSÃO
AUDI/DNOCS

Realizar atividades de 
avaliação e de 

consultoria para 
agregar valor à gestão 

institucional nas 
entregas à sociedade, 

além de apoiar aos 
órgãos de controle.

VALORES BÁSICOS
AUDI/DNOCS

Comprometimento 
profissional

Comunicação eficaz
Cooperação

Busca de proficiência
Razoabilidade

INTRODUÇÃO

A Unidade de Auditoria Interna Governamental do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de acordo 

com a Portaria nº 500/CGU, de 08/03/2016, em função do 

disposto no artigo 15, §6º do Decreto nº 3.591/2000, e suas 

alterações, com redação dada pelo Decreto nº 4.304/2002, 

apresenta Parecer sobre a Prestação de Contas Anual, 

exercício 2020, consolidando a opinião da Auditoria Interna a 

respeito da existência e funcionamento dos controles internos, 

tendo como base os trabalhos realizados pela UAIG, bem como 

os dados apresentados no Relatório de Gestão/2020, no 

modelo de Relato Integrado, e demais peças integrantes da 

Prestação de Contas Anual da instituição.

O conteúdo aqui apresentado contempla, além da síntese das 

avaliações e dos resultados que fundamentaram esse Parecer, 

a análise quanto à:

Aderência das peças que compõem o Relatório de Gestão 

aos normativos vigentes, notadamente à Decisão Normativa 

TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020 e à Instrução Normativa 

nº 84, de 22 de abril de 2020;

Apreciação dos controles internos aplicados para o alcance 

de objetivos operacionais, de divulgação e de conformidade 

(COSO 2013);



O s  progressos  feitos  na  governança  da  entidade  e  na

mitigação dos riscos estratégicos e operacionais para o alcance

dos objetivos institucionais; e

Descrição dos riscos e dos problemas relevantes encontrados

e as recomendações emitidas pela Unidade de Auditoria Interna

para mitigar os problemas.

1 DNOCS: CONTEXTUALIZAÇÃO

A criação da instituição remonta à 1909, quando então Inspectoria de Obras

Contra as Secas – IOCS; em 1919, por meio do Decreto nº 13.687, de 09 de julho de

1919,  recebeu  a  denominação  de  Inspectoria  Federal  de  Obras  Contra  as  Secas  –

IFOCS. Com o disposto no Decreto-Lei nº 8.486, de 28 de dezembro de 1945, assumiu

sua denominação atual,  Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS,

que se transformou em autarquia federal, em virtude da Lei nº 4.229, de 01 de junho de

1963.

Para o exercício de suas competências – previstas na Lei nº 10.204/2001 –

o DNOCS materializa a sua missão ao Promover a adequada convivência com a seca por

meio  da implantação  de  infraestrutura,  do  aproveitamento  e  da  gestão  integrada  de

recursos  hídricos,  assegurando  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  a  melhoria  da

qualidade de vida da população do semiárido.

A Administração Central está localizada em Fortaleza/CE, entretanto a área

de atuação institucional envolve todo o semiárido, através de 09 (nove) Coordenadorias

Estaduais  localizadas nos Estados de Alagoas,  Bahia,  Ceará,  Minas Gerais,  Paraíba,

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

A realização da missão institucional do DNOCS impacta positivamente na

preservação com dignidade da vida humana e animal no semiárido brasileiro.

Entretanto, a UPC em questão é uma instituição secular que vem sofrendo

excessivamente com a diminuição de sua força de trabalho e do orçamento que lhe é

destinado, fatores que poderão comprometer e causar impactos negativos à realização da

referida missão institucional.

Em 18 de dezembro de 2019,  através da Lei  nº 13.957/2019, o DNOCS

passou  a  ter  independência  em  seu  orçamento,  sendo  tratado,  durante  a  execução

orçamentária, para fins de limitação de empenho e de movimentação financeira, como

órgão orçamentário.



2. INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DO

DNOCS E A SUA ATUAÇÃO

A Auditoria  Interna  do  DNOCS  tem  como  missão  realizar  atividades  de

avaliação  e  de  consultoria  para  agregar  valor  à  gestão  institucional  nas  entregas  à

sociedade, além de apoiar aos órgãos de controle.  Essa missão é materializada através

(1)  do desenvolvimento de atividades de auditoria  interna baseada em risco e (2)  do

suporte ao atendimento às demandas apresentadas pelos órgãos de controle.

A força de trabalho atual da UAIG consiste em 06 (seis) servidores, sendo 01

(um) Auditor-Chefe, 01 (um) Assistente Técnico, 03 (três) Técnicos voltados às ações e

atividades de auditoria e 01 (um) apoio administrativo, conforme qualificação especificada

no quadro abaixo.

No exercício de 2020, foram realizadas as ações: (1) Exame de Processos

Licitatórios relacionados à ação estratégica Manter e Recuperar Infraestruturas Hídricas; e

(2)  Análise de Convênios relacionados à Construção e Implantação de Infraestruturas

Hídricas, descritas no quadro abaixo.

Ações de Auditoria Interna realizadas em 2020
Ordem Ações Descrição

1 Exame  de  Processos
Licitatórios  relacionados  à
ação estratégica Manter  e
Recuperar  Infraestruturas
Hídricas.

Exame do planejamento e processos licitatórios, realizados
por meio de regime diferenciado de contratações públicas –
RDC, relacionados à ação estratégica Manter e Recuperar
Infraestruturas Hídricas, realizados nos exercícios de 2019 e
2020

2 Análise  de  Convênios
relacionados à Construção
e  Implantação  de
Infraestruturas Hídricas.

Análise  dos  Convênios  relacionados  à  construção  e
implantação de infraestruturas hídricas regidos pela Portaria
Interministerial  MP/MF/CGU  nº  127/2008  que  se
encontravam  na  fase  de  prestação  de  contas,  os  quais
possuíam pendências para aprovação ou ainda não tinham
sido analisados.

Fonte: Auditoria Interna/DNOCS.

Decorrente  dessas  ações,  a  Auditoria  Interna  exarou  recomendações  às

áreas afetas com o fito de agregar valor à gestão e colaborar com o aprimoramento dos

controles  internos  institucionais,  conforme  detalhado  na  seção  6,  deste  Parecer,  que

aborda  a  descrição  dos  riscos  e  dos  problemas  relevantes  encontrados  e  as

recomendações emitidas para mitigar os problemas.



3. AVALIAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

3.1 COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Tribunal de Contas da União determinou que o cumprimento da obrigação

de  prestar  contas  será  mediante  a  divulgação,  no  sítio  oficial  da  instituição,  das

informações dispostas no inciso I,  alíneas “a” a “j”  do art.  8º da IN-TCU 84/2020, e a

publicação  e  manutenção  atualizada  do  rol  de  responsáveis,  durante  o  exercício

financeiro, observados os prazos e a periodicidade de atualização definidos em decisão

normativa do TCU; e ainda a publicação das demonstrações contábeis acompanhadas

das respectivas notas explicativas e do relatório de gestão na forma de relato integrado.

As peças requestadas foram publicadas e o Relatório de Gestão segue para

aprovação da Diretoria Colegiada para posterior publicação, dentro do prazo estabelecido

pela Corte de Contas.

3.2  ADERÊNCIA  DAS  PEÇAS  DO  RELATÓRIO  DE  GESTÃO  AOS  NORMATIVOS

VIGENTES

A elaboração do Relatório de Gestão Anual, referente ao exercício financeiro

de 2020, foi planejada a partir de um cronograma acordado entre as áreas envolvidas,

considerando o já conhecido formato da Estrutura Internacional para Relato Integrado –

IIRC, que envolveu reuniões de alinhamento entre os setores,  sob a coordenação do

Gabinete da Direção-Geral.

Foi analisada uma primeira versão do Relatório de Gestão, documento SEI

0791026, do qual os pontos que não guardavam aderência aos normativos vigentes foram

discutidos em reunião com a equipe responsável pelo Relatório em apreço.

A equipe responsável envidou novos esforços e a versão final, documento

SEI 0798603, foi encaminhada à Auditoria Interna para emissão do presente Parecer.

Tomando por base a Instrução Normativa-TCU nº 84/2020 e o Anexo II da

Decisão  Normativa-TCU  nº  187/2020,  e  utilizando  a  ferramenta  de  avaliação

disponibilizada no sítio do TCU, observa-se 77% de aderência quanto ao conteúdo e

78,75% de aderência quanto aos princípios, conforme gráficos detalhados abaixo.



Observe-se que,  quanto  ao  conteúdo,  a  seção  referente  aos  riscos,

oportunidades  e  perspectivas  restou  acentuadamente  prejudicada  pela  ausência  do

Planejamento  Estratégico  Institucional  que  teve  a  sua  vigência  concluída  em

fevereiro/2020,  e a  iniciativa  dos  trabalhos  para  a  consecução  do  Planejamento

Estratégico Institucional do próximo período sofreu descontinuidade devido à pandemia.

Quanto  aos  princípios,  ressalta-se que  a  disposição  do  conteúdo  e  a

narrativa  dos  dados  no  Relatório  em apreço  primam pela  Transparência  e  espelham



coerência  e  comparabilidade,  entretanto  ressaltamos  a  diferença  entre  coerência  e

consistência, tendo em vista as ressalvas reiteradas na Declaração do Contador sobre a

prestação de contas em apreço.

Impende ressaltar que a análise representada no quadro acima denota a

necessidade  de  expressar  de  modo  mais  objetivo  o  atendimento  aos  princípios  das

relações com as partes interessadas e do foco estratégico e no cidadão.

Para  tanto, orientamos  que  a  área  responsável  por  coordenar  o  relato

integrado evidencie claramente  quais  mecanismos  são utilizados para identificação das

partes interessadas e de suas necessidades, bem como demonstre como são aferidos os

resultados da satisfação das partes interessadas.

4  APRECIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS APLICADOS PARA O ALCANCE DE

OBJETIVOS  OPERACIONAIS,  DE  DIVULGAÇÃO  E  DE  CONFORMIDADE  (COSO

2013)

À medida que os esforços direcionados à implantação e à efetividade da

Governança Institucional avançam, percebe-se o reflexo positivo quanto ao atendimento

às recomendações advindas dos órgãos de controle e da auditoria interna, assim como

também uma melhoria no sistema de controle interno.

Essa melhoria é inicial e o caminho a percorrer é longo, entretanto, percebe-

se de modo acentuado o compromisso da atual alta administração com a efetividade e a

transparência nas entregas feitas à sociedade.

Através  do  Ofício  9/2021/AUDI  (0690868),  foi  encaminhado  à  Diretoria

Colegiada um  Questionário de Avaliação dos Controles Internos – QACI, cuja estrutura

contempla  a  apreciação  dos  controles  internos  institucionais  quanto  aos  seguintes

componentes:  ambiente  de  controle,  avaliação  de  riscos,  atividades  de  controle,

informação/comunicação e monitoramento.

Cada  Diretoria  encaminhou  um  representante  para  discussão  e

preenchimento desse Questionário em consenso e em reunião, com a participação do

Núcleo de Gestão da Governança, Riscos e Controle do DNOCS. direcionado às áreas.

Do mesmo modo, a Auditoria Interna também procedeu ao preenchimento, tomando por

base os trabalhos realizados no exercício de 2020.

A Auditoria Interna também procedeu a essa análise, tomando por base os

trabalhos desenvolvidos sobre o ambiente institucional e considerando as recomendações



vigentes dos órgãos de controle.

O QACI  aplicado  buscou  analisar  os  controles  internos  institucionais,  de

acordo com o framework COSO, 2013, notadamente quanto aos componentes: ambiente

de controle,  avaliação de riscos,  atividades de controle,  informação e comunicação, e

monitoramento.

Observa-se que a distorção geral  entre a auto-avaliação institucional  e a

avaliação  da  Auditoria  Interna  foi  de  10%,  trazendo a  auto-avaliação  um  olhar  mais

otimista, enquanto a Auditoria traz um olhar mais conservador.

Importante  registrar  que o  levantamento  realizado a  partir  da  ferramenta

QACI  quanto  à  adoção  dos  componentes  do  framework  COSO  na  estrutura

organizacional  do DNOCS reflete um percentual  de aplicação já significativo quanto à

avaliação de riscos – 67,14% na análise desta AUDI, mas um percentual ainda tímido

quanto  às  atividades  de  controle  –  52%  na  análise  desta  AUDI  –  sugerindo  uma

necessidade de observância maior quanto ao próximo passo da gestão de risco, qual

seja:  implementação  e  monitoramento  dos  pontos  de  controle  implementados  nos

processos de trabalho.

5  OS PROGRESSOS FEITOS NA GOVERNANÇA DA ENTIDADE E NA MITIGAÇÃO

DOS  RISCOS  ESTRATÉGICOS  E  OPERACIONAIS  PARA  O  ALCANCE  DOS

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Sobre a gestão da governança, destaca-se a continuidade dos trabalhos do

Núcleo de Gestão de Governança, Riscos e Controle – NUGOV., instituído pela Portaria

nº 510 DG, de 11 de dezembro de 2019 e Portaria Nº 512 DG, de 11 de dezembro de

2019.

Observa-se a instituição da Política de Gestão de Riscos do DNOCS, por

meio da Portaria nº 413 DG, de 15 de dezembro de 2020. A referida política definiu a

obrigação de mapear processos, identificar e valorar riscos, bem como implementar da

gestão dos riscos.



O macroprocesso de contratação e aquisições foi mapeado, os riscos foram

identificados em todas as atividades relevantes para o alcance de objetivos-chave e as

políticas e procedimentos estabelecidos.

Para  os  demais  macroprocessos  da  organização,  o  DNOCS  segue

cronograma de execução, contemplando para o exercício de 2021 os macroprocessos de

transferências voluntárias e de revitalização de barragens.

Dessa forma, observa-se que a identificação,  a análise e a resposta aos

riscos restringem-se ao macroprocesso de contratação e aquisições, que aprimorou a

gestão  do  DNOCS,  uma vez  que  aconteceu  concomitantemente  à  ação  de  auditoria

Exame de Processos Licitatórios relacionados à ação estratégica Manter  e  Recuperar

Infraestruturas Hídricas.

Quanto  às  atividades  de  controle,  foram  constatadas  fragilidades

decorrentes  da  gestão  iniciante  de  planejamento  e  riscos.  Dentre  essas,  cita-se  a

ausência de políticas e procedimentos estabelecidos e aplicados para atuar  sobre os

riscos identificados em todas as atividades relevantes, a existência de poucos manuais de

políticas  e  procedimentos  ou  outros  normativos  e  da  não  identificação  de  riscos  e

controles relacionados aos objetivos de todos os níveis estratégicos.

Neste  esteio,  constata-se  um  avanço  crescente  quanto  à  governança

institucional que sugere, para este momento, necessidade de foco sobre as atividades de

controle  com  adoção  de  manuais  e  políticas  robustas  de  procedimentos  quanto  às

atividades decorrentes dos macroprocessos estratégicos.

6  DESCRIÇÃO DOS RISCOS E DOS PROBLEMAS RELEVANTES ENCONTRADOS,

CONTEXTUALIZANDO  SOBRE  AS  DEFICIÊNCIAS  OBSERVADAS,  A  FALTA  DE

MEDIDAS  SANEADORAS  EFETIVAS,  E  AS  RECOMENDAÇÕES  EMITIDAS  PELA

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA PARA MITIGAR OS PROBLEMAS.

Os  trabalhos  contemplados  no  exercício  2020  consideraram  ações  que

avaliaram o planejamento estratégico e a eficiência dos controles na contribuição dos

objetivos relacionados.

No exame de Processos Licitatórios relacionados à Ação Estratégica Manter

e  Recuperar  Infraestruturas  Hídricas,  foram  identificadas  fragilidades  quanto  ao

planejamento  no  que  se  refere  ao levantamento  das necessidades  e  priorização das



infraestruturas  hídricas  a  serem  recuperadas,  à  ausência  de  acompanhamento

formalizado tanto por parte  da Diretoria Administrativa e da Diretoria  de Infraestrutura

Hídrica  dos  processos  licitatórios  das  Coordenadorias  Estaduais,  à  inexistência  de

mapeamento de riscos e de sistemática de apresentação das informações das barragens

do DNOCS e à precariedade na formalização de normas e procedimentos na execução

dos processos de aquisição.

A ação Análise de convênios relacionados à construção e implantação de

infraestruturas  hídricas  apontou  deficiências  no  acompanhamento  e  avaliação  dos

convênios, nos procedimentos e atribuições definidos para a realização das fiscalizações,

na  padronização  quanto  aos  relatórios  emitidos  pela  fiscalização,  na  inexistência  de

manuais e de normas internas que orientem a análise por parte dos técnicos sobre a

prestação de contas e na inexistência de planejamento formal quanto à operacionalização

das análises das prestações de contas.

As recomendações exaradas pela Auditoria Interna, decorrentes das duas

ações  acima  citadas,  objetivam  agregar  valor  à  gestão  quanto  à  mitigação  das

fragilidades levantadas.

Principais Recomendações da Auditoria Interna exaradas nos relatórios de 2020
Relatório Nº Recomendação

01/2020

01

Que a Diretoria de Infraestrutura Hídrica subsidie a elaboração do orçamento do
exercício  seguinte  por  meio  da  elaboração  de  documento  no  qual  compile  a
situação  anual  de  todas  as  barragens  do  DNOCS  e  estabeleça  critérios  de
priorização, de modo a melhor direcionar os recursos orçamentários atrelados à
ação estratégica Manter e Recuperar Infraestruturas Hídricas.

02

Que a Diretoria-Geral junto à Diretoria Administrativa reveja o Regimento Interno
de forma a incluir como atribuição da Divisão de Licitação o monitoramento dos
processos  licitatórios  de  todo  o  DNOCS  (permitindo  verificação  de  fluxo,
utilização  de  documentos  padronizados,  etapas,  assinatura  de
responsáveis, checklists, dentre outros).

03

Que a Diretoria de Infraestrutura Hídrica proceda à revisão do Regimento Interno
para incluir como atribuição da DI/DNOCS a supervisão e o acompanhamento
dos  procedimentos  relacionados  às  infraestruturas  hídricas  sob  a
responsabilidade do DNOCS, de forma a obter uma visão sistêmica situacional
para a tomada de decisões tempestiva e para prevenir possíveis erros ou fraudes
nos  processos  licitatórios,  principalmente  com  relação  à  recuperação  das
infraestruturas hídricas.

05

Que  o  Comitê  de  Governança,  Riscos  e  Controles  Internos,  instituído  pela
Portaria nº 319, de 28/06/2017, através do seu Núcleo de Governança, Riscos e
Controle, mapeie prioritariamente o processo de recuperação de infraestruturas
hídricas,  de  forma  a  mitigar  e  a  melhor  gerenciar  os  riscos  relacionados,  e
apresente a esta Auditoria Interna após a finalização dos trabalhos.

07 Que a Diretoria de Infraestrutura Hídrica – DI/DNOCS, com o auxílio do Núcleo
de Gestão de Governança e Controles – NUGOV, elabore plano de gestão de
riscos para o atendimento das atividades finalísticas, que aborde também riscos
de atendimento parcial à demanda e riscos de desatualização de orçamentos.



08

Que a Diretoria de Infraestrutura Hídrica – DI/DNOCS, elabore, com o auxílio do
setor  de  Projetos  (DEP/PR),  um  manual  técnico  de  procedimentos  no  qual
determine e padronize todo o processo de elaboração,  revisão,  autorização e
aprovação  dos  documentos  técnicos  (orçamentos,  especificações,  projetos,
dentre outros) inerentes aos processos licitatórios para todo o DNOCS, inclusive
quando  contratar  empresa  especializada  para  elaboração  de  algumas
atribuições. 

09

Que  a  Diretoria  Administrativa  –  DA/DNOCS,  com  o  auxílio  da  Divisão  de
Licitação,  padronize  e  regulamente  os  procedimentos  licitatórios  do  DNOCS,
inclusive produza os documentos modelos necessários (checklists,  minutas de
contratos,  dentre outros)  para todo o DNOCS, nos casos não disponibilizados
pela AGU e conforme legislações específicas, tendo como modelo de referência a
Instrução Normativa nº 8/ASSAD/GAB-DG/DNIT SEDE, de 12 de junho de 2018,
devendo  ser  amplamente  divulgado  e  também  implementado  pelas
Coordenadorias Estaduais 

02/2020

02

Que a unidade DI/DOB/MC elabore planejamento operacional para o exercício
de 2021 quanto aos convênios e instrumentos congêneres que se encontram na
fase de celebração e execução, devendo conter os seguintes itens:

a)  atividades  a  serem  desenvolvidas  em  cada  setor  no  exercício  seguinte,
apresentando,  sempre  que  possível,  a  justificativa  para  realização
(competências regimentais, orçamento, demandas dos órgãos de controle, etc.);

b) responsáveis pela execução das atividades;

c) programação das atividades ao longo do tempo (cronograma);

d) identificação dos riscos que poderão impossibilitar a execução de cada fase,
e eventualmente como superá-los;

e) projeção de recursos necessários a cada fase;

f) ferramentas (planilhas ou sistema) por meio das quais a programação das
atividades  será  acompanhada  no  decorrer  do  tempo,  permitindo  ao  gestor
identificar gargalos e propor alterações (seja em reuniões presenciais ou por
meio de sistemas), de forma a viabilizar a realização da ação; e

g) como será o processo de avaliação, a fim de que se possa identificar se os
objetivos foram alcançados,  bem como na ocasião da elaboração de futuros
planejamentos similares, a experiência passada seja levada em consideração. 

03

Que a Direção-Geral analise se todas as competências regimentais do Serviço de
Monitoramento de Convênios – DI/DOB/MC estão sendo desempenhadas pela
unidade, encaminhando a esta Auditoria Interna o resultado obtido e as ações
propostas para melhoria da unidade. 

04

Que a unidade DI/DOB/MC apresente evidências quanto à aprovação do projeto
básico do Convênio nº 20/2010, uma vez que na plataforma SICONV encontra-se
na  situação  PENDENTE.  Caso  o  Projeto  tenha  sido  aprovado,  apresentar
consulta  feita  ao  administrador  do  SICONV  justificando  a  permanência  da
situação de PENDENTE ou incluir o parecer de aprovação no SICONV.

Fonte: Auditoria Interna/DNOCS

As  recomendações  decorrentes  dos  trabalhos  da  Auditoria  Interna  são

sistematicamente monitoradas em sede de Plano de Providências Permanente – PPP

visando assegurar o devido implemento.



CONCLUSÃO

Quanto aos normativos vigentes que norteiam o processo de prestação de

contas, destaca-se que permanece como desafio para esta Autarquia o formato de Relato

Integrado de modo a apresentar os resultados conforme a materialidade e os critérios de

alocação dos recursos perpassando e integrando toda a instituição. Entretanto, de modo

positivo, observa-se que o relatório em apreço começa a apresentar uma série histórica

que possibilita a comparação de dados e informações.

Tomando por  base  os  trabalhos  realizados  por  esta  Auditoria  Interna  no

exercício  de  2020,  a  extensão  dos  exames  decorrentes  dos  levantamentos  de

informações promovidos para emissão do presente Parecer, bem como as informações

extraídas  do  Relatório  de  Gestão,  apesar  dos  muitos  avanços  verificados  na

sedimentação  de  uma cultura  voltada  à  gestão  de  riscos,  faz-se  necessário  registrar

pontos  cruciais  que  impactam  fortemente  os  resultados  da  instituição,  notadamente

quanto ao persistente esvaziamento do seu quadro de pessoal e o contexto pandêmico no

cenário global.

Positivamente, devido a esse quadro de limitação de quantitativo de pessoal

acrescido de um cenário de pandemia, a instituição vem sendo constantemente levada a

reinventar-se, tendo como base uma estrutura de governança que vem se sedimentando

e agregando valor à cultura organizacional, aos processos de trabalho e às tomadas de

decisão, desafiando a realidade, fazendo da sua fraqueza uma força, buscando a adoção

de procedimentos mais eficientes, voltando-se à capacitação de pessoal em áreas com

impacto estratégico e priorizando atividades essenciais.

É importante destacar os esforços da alta gestão do DNOCS, capitaneados

pela Diretoria-Geral, no apoio às atividades da Auditoria Interna – AUDI e do Núcleo de

Gestão de Governança, Riscos e Controle – NUGOV.

Observa-se um cenário promissor quanto ao fortalecimento da gestão de

governança, riscos e controles por meio do aprimoramento das unidades organizacionais,

uma vez que a gestão tem apoiado os trabalhos relacionados aos temas.

 Além  disso,  ressalta-se  o  crescimento  na  capacidade  responsiva  da

instituição no que se refere ao atendimento às demandas e às recomendações de órgãos

de controle.

Por fim,  é imperioso observar  as reiterações contidas quanto aos pontos

excepcionados na Declaração do Contador, que nos levam mais uma vez a destacar o



entendimento apresentado no Manual SIAFI, Macrofunção 020315, no qual os gestores e

os profissionais de contabilidade são conjuntamente responsáveis pela conformidade das

demonstrações contábeis.  Os gestores por praticarem os atos e fatos que promovem

impacto  nessas demonstrações e os profissionais de contabilidade por  analisarem as

informações e proporem as soluções para corrigirem eventuais inconsistências.

Feitas  estas  considerações,  conclui-se  que  as  peças  que  compõem  o

processo de Prestação de Contas Anual do DNOCS, referente ao exercício de 2020, com

as  ressalvas  registradas  na  Declaração  do  Contador  e  nas  Notas  Explicativas  das

Demonstrações Contábeis, reúnem condições de submissão à auditoria da Controladoria-

Geral da União.

Fortaleza, 28 de junho de 2021

LUANA E C DE SOUSA
Auditora-Chefe do DNOCS
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