
PROAD Nº 2077/2018

ASSUNTO: AUDITORIA NAS DESPESAS DECORRENTES DOS PAGAMENTOS DE PASSIVOS
ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO CRÉDITO SUPLEMENTAR ABERTO EM NOVEMBRO/2017 (OFÍCIO
CIRCULAR CSJT.GP.SG.CFIN Nº 13/2017)

 

 

Trata-se de auditoria nas despesas decorrentes de pagamentos de passivos administrativos relacionados ao crédito suplementar
aberto em novembro/2017 (Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 13/2017), realizada pela Seção de Controle de Gestão de
Pessoas da Secretaria de Controle Interno deste Regional.

O documento 23 consiste no Relatório de Auditoria, relativo à Ordem de Serviço nº TRT7.SCI.SCGP Nº 10/2018, noticiando os
seguintes achados e recomendações:

 -        Constatação Nº 1: Ausência, no Proad nº 6529/2017, dos documentos constantes nas alíneas “b” e “d” do inciso I, do art. 2º
da Resolução CSJT nº 137/2014.

Análise da Equipe: Acolhida a manifestação do Auditado.

Recomendação: Sem recomendações.

 -               Constatação Nº 2: Ausência, nos Proads nº 6145/2017, 6499/2017, 6503/2017, 6530/2017, 6516/2017, 6514/2017, dos
documentos constantes nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “g” do inciso II, do art. 2º da Resolução CSJT nº 137/2014. Quanto ao
Proad nº 6435/2017, ausência dos documentos constantes nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do inciso supra. E em relação
aos Proads nº 6145/2017 e 6026/2017 c/c 6444/2016, não foi identificado o documento constante na alínea “a” do aludido inciso.

Análise da Equipe:Acolhida a manifestação do Auditado.

Recomendação: Sem recomendações.

 -        Constatação Nº 3: Ausência de declaração do beneficiário de inexistência de demanda judicial acerca do direito ou, havendo
demanda, comprovação da renúncia ou desistência do recebimento do respectivo crédito, nos termos do § 1º, art. 11, da Resolução
CSJT nº 137/2014, observada nos seguintes Proads: 6145/2017, 6434/2017, 6444/2017, 6502/2017, 6503/2017, 6514/2017,
6516/2017, 6529/2017 (exceto Antônio Ferreira Lima) e 6530/2017.

 Análise da Equipe:Acolhida a manifestação do Auditado.

 Recomendação: Sem recomendações.

 -        Constatação Nº 4: Constatada a não aplicação de juros sobre os valores do principal e da correção monetária nos Proads
constantes da amostragem.

 Análise da Equipe: Passivos continuam em fase de pagamento. Unidade Técnica efetuará monitoramento.

 Recomendação: Sem recomendações.

 -        Constatação Nº 5: Ausência de juntada da documentação apontada na Informação TRT7.SGP.SBP N 318/2017, no prazo de
trinta dias, conforme determinado no Despacho da Presidência ao deferir o pagamento da diferença da PAE, na conta do



inventariante (docs. 2 e 3 do Proad nº 6434/2017).

 Análise da Equipe: Necessidade de acompanhamento do fato.

 Recomendação: 1 – Monitoramento, pela Administração, em relação aos documentos a serem apresentados; 2 – Doravante, em
regra, a Administração se abstenha de efetuar qualquer depósito na conta corrente de inventariante.

  -               Constatação Nº 6: Ausência na página da transparência deste Tribunal de informações relativas à grande parte dos
pagamentos dos passivos realizados (ACESSO À INFORMAÇÃO > Transparência/Contas Públicas > Gestão da força de trabalho
> Folha de pagamento > 2017 > Dezembro (formato .ods, tamanho 335kB). Identificado, na página da transparência, crédito no
valor de R$ 210.643,06, atribuído ao beneficiário Marcus Vinícius Cavalcanti Soares; todavia, não foi possível identificar, com
clareza, os montantes relacionados aos Proads de nºs 6502/2017 e 6503/2017 (R$ 16.828,27 e R$ 144.323,95), conquanto
admita-se a hipótese desses valores estarem incluídos naquele.

 Análise da Equipe:: Necessidade de acompanhamento do fato.

 Recomendação: Proceder à inserção das correções na página da transparência do Tribunal.

  No Despacho TRT7 SCI Nº 76/2018 (documento 24), registra a Secretária do Controle Interno, ao final dos trabalhos, que “(...)
exercido seu juízo de valor quanto à ratificação (ou não) de suas conclusões e recomendações, seja determinada a ciência à
unidade auditada e a adoção das providências cabíveis”.

 É o relato, em síntese.

Decide-se.

A Presidência, tendo examinado o documento, não tem qualquer reparo a fazer quanto à análise final realizada pela Equipe
responsável pela Auditoria, nas constatações que trouxe à sua apreciação. O mesmo se diga com relação às recomendações, que
merecem integral acolhida.

Esse o quadro, acolhem-se as recomendações consubstanciadas no Relatório de Auditoria (Ordem de Serviço nº TRT7.SCI.SCGP
Nº 10/2018) e as orientações contidas no Despacho GABINETE/SCI Nº 76/2018 (documentos 23/24),  razão por que determina-se
à unidade administrativa auditada - Secretaria de Gestão de Pessoas, que adote providências com o intuito, não só de sanar, como
também mitigar a recorrência, mediante melhorias e aprimoramento dos controles internos administrativos, dos seguintes fatos e
atos praticados:

a) Pagamento de passivos administrativos em favor de espólio em desconformidade com entendimento do Tribunal de Contas da
União, conforme Acórdão TCU nº 442/2003 – Plenário (Recomendações relativas à Constatação 5);

b) Ausência de informação na página da transparência do Tribunal, mês de dezembro/2017, no que se refere aos pagamentos de
passivos efetivamente realizados (Recomendação relativa à Constatação 6).

Por fim, determina-se sejam remetidos os autos à Secretaria do Controle Interno para ciência do acatamento do Relatório
apresentado.

Empós, à Secretaria de Gestão de Pessoas, para ciência e adoção das providências cabíveis.

 

Fortaleza, 24 de julho de 2018.

 



PLAUTO CARNEIRO PORTO

Presidente do Tribunal
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