7

X:\SCI\AREA COMPARTILHADA\PAC\2017\PLANO DE CAPACITAÇÃO PARA 2017.doc

file_0.png

file_1.wmf


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


OUTUBRO/2016












PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - 2017

















	"O conhecimento tem de ser melhorado, desafiado, e aumentado constantemente, ou vai desaparecer". (Peter Ducker)








1. INTRODUÇÃO

	As pessoas que integram uma organização, seja pública ou privada, se constituem nos principais responsáveis pela garantia de que seus objetivos e sua missão institucionais venham a ser atingidos e as demandas da sociedade serem satisfatoriamente atendidas. São elas a principal força motriz na definição do futuro que se pretende construir, dos caminhos a serem trilhados e das decisões a serem tomadas para a obtenção do sucesso da organização.

	De nada adianta a realização de investimentos em infraestrutura física, máquinas, equipamentos, serviços e modernas soluções tecnológicas, sem a existência de um corpo de profissionais detentores do conhecimento e das habilidades necessárias ao bom e regular funcionamento da organização.

	O processo de capacitação do corpo técnico se faz, portanto, indispensável a qualquer organização que tenha como compromisso a obtenção de progresso e dos resultados propostos.

	Neste sentido, do ponto de vista formal, registre-se a determinação contida no Ato TRT7 nº 101/2005, alterado pelo Ato TRT7 nº 123/2007, dispondo sobre a competência da unidade de controle interno de elaborar e propor a execução de seu programa de treinamento. 

	Ademais, o Parecer SCI/Presi/CNJ nº 02/2013, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelece a obrigatoriedade de elaboração de plano de capacitação específico para a unidade ou núcleo de controle interno do Tribunal, nos seguintes termos:

“Encaminhe, no prazo de 60 dias, à Administração Superior, plano de capacitação para o exercício de 2014 e, até 30 de outubro de cada ano, plano de capacitação para o ano seguinte, de forma que a totalidade dos servidores da unidade seja permanentemente capacitada em eventos internos e externos (elaboração de programa de auditoria, papéis de trabalho, técnicas de auditoria, matrizes de planejamento, de procedimentos e de achados e de relatório), para que seja possível alavancar a realização de auditorias, inspeções administrativas e fiscalizações.”

	O Plano de Capacitação desta Secretaria para o exercício de 2017, que ora se apresenta, segue composto de informações relacionadas aos objetivos que se pretende atingir, metodologia adotada, incluindo diretrizes e variáveis consideradas, bem como de quadro detalhado contendo a relação de eventos, por ordem de prioridade, área de concentração, setor interessado, carga horária prevista.

	Por fim, de se destacar que os princípios que regem o processo de desenvolvimento pessoal, mediante a geração de conhecimento, ainda que na qualidade de servidor público, extrapolam os limites da administração pública, quase se inserindo em um contexto de filosofia de vida, como nos ensina Cora Coralina:

	"O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes"

	Devemos, portanto, estarmos atentos para não deixá-lo escapar-nos. 

	"O conhecimento tem de ser melhorado, desafiado, e aumentado constantemente, ou vai desaparecer". (Peter Ducker)

2. OBJETIVO

	O objetivo do Plano de Capacitação ora proposto é o de garantir aos servidores desta Secretaria de Controle Interno o conhecimento e domínio técnicos necessários para realização de atividades, com qualidade e eficiência, relacionadas ao cumprimento das competências a ela atribuídas.

	Diante da escassez de pessoal e dos desafios das atividades desempenhadas, as quais envolvem o exame dos procedimentos e dos resultados, em diversas dimensões da gestão pública, de todas as unidades administrativas do Tribunal, torna-se indispensável que o servidor integrante da unidade de controle interno seja permanentemente capacitado e atualizado em uma imensa gama de conhecimentos técnicos e científicos. 

	Em paralelo à atenção às técnicas de auditoria, fiscalização e inspeção administrativa previstas na Resolução CNJ nº 171/2013, o planejamento das ações de capacitação visa abranger, dentro das possibilidades e da conveniência da Administração, as várias áreas de atuação do controle – contábil, orçamentária, financeira, de gestão de riscos, de pessoas, de patrimônio, de tecnologia da informação, de governança, e de sistemas de controles internos administrativos, dentre outras.

	No processo de planejamento da capacitação, será considerada, em primeiro lugar, a recomendação do Parecer SCI/Presi/CNJ nº 02/2013, segundo a qual a totalidade dos servidores da unidade de controle interno deve ser capacitada em eventos internos e externos, no sentido do fortalecimento das atividades de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização. 

	Sem deixar de reconhecer a diversidade de dimensões que envolvem as pessoas no ambiente de trabalho, relacionadas não apenas aos aspectos técnicos, mas também às questões interpessoais, as quais deverão, necessariamente, ser contempladas no processo de desenvolvimento e formação do servidor desta Secretaria, durante o período de referência, a ser suprido mediante adesão a programas e ações construídos e oferecidos pela Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, pretende no plano de capacitação que ora se apresenta indicar as áreas e objetos específicos e indispensáveis ao exercício atividade de auditoria e controle Interno.


3. DIRETRIZES E METODOLOGIA

	De se observar que a competência de zelar pela boa e regular gestão dos recursos públicos, envolve a realização de atividades voltadas tanto para a comprovação da legalidade dos atos praticados pelos gestores públicos, como também para avaliação da eficiência, eficácia e efetividades na execução dos programas, ações, projeto e atividades sob responsabilidade do órgão público.

	Sendo assim, aos profissionais do controle interno, do ponto de vista da legalidade é importante conhecimento permanente atualização sobre a legislação que regula a aplicação dos recursos públicos, relacionada a licitações e contratos de bens e serviços, inclusive relacionados à tecnologia da informação, convênios e instrumentos similares, acordos de cooperação, pagamento de pessoal, concessões de aposentadoria e pensões, orçamento, finanças e patrimônio, despesa com pessoal e encargos sociais, dentre outros.

	De forma não menos relevante, insere-se a dimensão da eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública, requerendo processo de avaliação constante de indicadores e metas relacionados às políticas, aos programas e ações governamentais.

	Portanto, já não é suficiente o cumprimento da legalidade; é fundamental a obtenção de resultados que agreguem valor e impliquem melhorias no atendimento às necessidades e demandas sociais.

	Neste contexto, do ponto de vista do processo de definição das áreas e temas a serem abordados, na formulação do Plano de Capacitação procurou-se observar, fundamentalmente, as seguintes diretrizes:

	Relação com as competências específicas dos setores que integram esta Secretaria;

Necessidades de conhecimento e domínio individuais dos servidores;
Alinhamento com os objetivos estratégicos institucionais;
Necessidade de domínio das técnicas e instrumentos próprios ou de suporte às atividades de auditoria e controle interno;
Compatibilidade com o planejamento das ações de auditoria previstas para o exercício de referência. 

	Quanto ao aspecto da forma de transmissão e absorção dos conhecimentos, estão previstos não apenas eventos presenciais, como também a participação em eventos que utilização da metodologia da Educação à Distância, sendo, quaisquer das duas linhas de ensinamento, oferecidas por órgãos da administração pública ou por entidades privadas, sempre buscando maximizar o custo/benefício do investimento.


4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PREVISTAS

 	O quadro a seguir, prioriza as ações de capacitação prevista para o exercício de 2017, totalizando o montante de horas de 827 horas/aulas, envolvendo 15 eventos, distribuídos pelos 3 (três) Setores (SCGAP/SCGOF/SCGP) e Gabinete da Secretaria de Controle Interno, havendo a intenção de disponibilizar a participação, em pelo menos um evento, para cada servidor.

DADOS DO CURSO
Nº 1
AUDITORIA NA ÁREA DE  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tema: Tecnologia da Informação
Objetivo: Auditoria em tecnologia da informação, com foco em avaliação de conteúdos estabelecidos para governança, riscos e controle de TI e TIC e verificação dos sistemas desenvolvidos, quanto à conformidade com padrões e modelos internacionalmente aceitos (COBIT, CMMI, ISSO 17799, ISSO 27001, nos termos das Resoluções CNJ nº 90/2009 e nº 91/2009).
Carga horária: 35 h
Setor: SCGAP
Participante: 1


Nº 2
GESTÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO
Tema: Gestão de Pessoas
Objetivo: Estudar de forma individualizado as parcelas componentes da remuneração dos agentes públicos, investigando desde sua natureza jurídica até o mais recente entendimento jurisprudencial. Analisando, os diversos benefícios do modelo previdenciário brasileiro, com ênfase nas aposentadoria e pensões civis, os regimes previdenciários, trilhas de auditoria e casos relevantes, já decididos nos Tribunais brasileiros, ou polêmicos.
Carga horária: 16 h
Setor: SCGP
Participante: 2
Nº3
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E O NOVO PLANO DE CONTAS
Tema: Balanços Contábeis
Objetivo: Identificar conceitos e características da Contabilidade Pública; Caracterizar os subsistemas e as naturezas de informação; Identificar a estrutura de contas do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; e Compreender os lançamentos contábeis típicos com uso do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Pública.
Carga horária: 40 h
Setor: SCGOF
Participante: 1
Nº4
EXCEL AVANÇADO APLICADO AO CONTROLE
Tema: Programa Excel
Objetivo: Capacitar os servidores a utilizar os recursos do programa Excel 2007, como ferramenta necessária ao trabalho de auditoria.
Carga horária: 20 h
Setor: Todos os Setores
Participante: 4
Nº5
IMPLANTAÇÃO DE MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS NA PRÁTICA
Tema: Ferramenta de Controles Operacionais e Gerenciais
Objetivo: Capacitar os servidores a utilizar os recursos do programa Excel 2007, como ferramenta necessária ao trabalho de auditoria.
Carga horária: 40 h
Setor: Todos os Setores
Participante: 4
Nº6
AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS
Tema: Ferramenta de Controles Operacionais e Gerenciais
Objetivo: Capacitar os servidores a utilizar os recursos do programa Excel 2007, como ferramenta necessária ao trabalho de auditoria.
Carga horária: 40 h
Setor: Todos os Setores
Participante: 1
Nº7
AUDITORIA DE OBRAS
Tema: Obras Públicas 
Objetivo: Capacitar os servidores em auditoria de obras, com foco em orçamento de obras e fiscalização da execução contratual.
Carga horária: 40 h
Setor: SCGAP
Participante: 1
Nº8
AUDITORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL
Tema: Execução Orçamentária e Financeira
Objetivo: Auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional com foco em adequação orçamentária e financeira; sistemática dos programas, projetos, atividades e sistemas governamentais; avaliação das metas do PPA e execução dos programas e do orçamento e dos resultados das gestões orçamentária, financeira e patrimonial..
Carga horária: 24 h
Setor: SCGOF
Participante: 1


Nº9
GESTÃO DE RISCOS 
Tema: Gestão de Risco
Objetivo: Capacitar os servidores nas metodologias, modelos e nas ferramentas de gestão de riscos adotados,  incluindo a gestão de processos, com enfoque no mapeamento de processo de trabalho como ferramenta para identificar riscos, controles e resultados.
Carga horária: 24 h
Setor: SCGP/SCGAP
Participante: 1
Nº10
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESAFIOS, TEMAS POLÊMICOS E O ENTENDIMENTO DO TCU.
Tema: Serviços Terceirizados
Objetivo: Habilitar os servidores no planejamento, execução e elaboração de relatórios de avaliação de controles internos, em nível de entidade (ou partes dela) e em nível de atividades (processos ou operações específicas).
Carga horária: 40 h
Setor: SCGAP
Participante: 2
Nº11
CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO
Tema: Gestão de Resultados
Objetivo: Permitir a criação e definição de indicadores para acompanhar, avaliar, sugerir, decidir, interferir ou mudar o rumo de um processo ou conjunto de atividades visando atingir determinado objetivo. 
Carga horária: 24 h
Setor: SCGAP
Participante: 1
Nº12
AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
Tema: Gestão de Riscos
Objetivo: Possibilitar identificação, medição e priorização dos riscos para possibilitar a focalização nas áreas auditáveis, imprescindíveis para a operacionalidade da organização. Permite ao auditor delinear um programa capaz de testar os controles importantes, profundos ou minuciosos.
Carga horária: 40 h
Setor: SCGAP/SCI
Participante: 2
Nº13
AUDITORIA GOVERNAMENTAL
Tema: Auditoria Governamental
Objetivo: Compreender as normas de auditoria, os princípios básicos e o processo de auditoria.
Carga horária: 40 h
Setor: SCGP/SCGOF
Participante: 3
Nº14
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO - ASPECTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DOS BALANÇOS COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ANÁLISE
Tema: Execução Orçamentária e Financeira
Objetivo: Classificar, evidenciar e analisar os efeitos nos balanços do setor público decorrentes das transações de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, típicas da Administração Pública.
Carga horária: 24 h
Setor: SCGOF
Participante: 1
Nº15
REPORT
Tema: Técnicas de Relatórios
Objetivo: Técnicas relevantes à elaboração de relatórios e apresentação de modelos para eficaz emissão de resultados de auditorias.
Carga horária: 24 h
Setor: SCGP
Participante: 1

 


5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	Submete-se o presente Plano de Ações de Capacitação à apreciação da Exmª  Sra. Desembargadora-Presidente deste Tribunal, informando já ter sido o mesmo encaminhado à Escola Judicial para composição do plano anual de capacitação dos servidores deste Tribunal para o exercício de 2017. 



Fortaleza, 21 de outubro de 2016.




RICARDO DOMINGUES DA SILVA
Secretário de Controle Interno


