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INTRODUÇÃO
 APRESENTAÇÃO
	Em cumprimento ao disposto no item 1.22 do Anexo I do Ato TRT7 n° 101/2005, apresenta-se, para apreciação da Presidência do TRT da 7ª Região, o Plano Anual de Ações de Controle – PAAC, referente ao exercício de 2015, que alberga, dentre outros, o plano anual de auditoria, que tem por finalidade identificar e detalhar o conjunto de ações a serem desenvolvidas por esta Secretaria de Controle Interno no ano vindouro, com o objetivo de contribuir para a boa e regular gestão dos recursos públicos e o alcance dos resultados na execução dos programas e ações, previstas nos instrumentos de planejamento e orçamento, sob responsabilidade deste Tribunal. 
Neste contexto, para a seleção das ações contempladas no presente plano foi levada em consideração aspectos de materialidade, relevância, vulnerabilidade, criticidade e risco, bem como, a competência institucional do controle interno, normas regulamentares e a força de trabalho disponível.
As ações empreendidas por esta Secretaria de Controle Interno no exercício de seu mister típico respeitam fases próprias dos trabalhos de auditoria, correspondentes a: planejamento, execução, comunicação e monitoramento, as quais integrarão o projeto de formalização do respectivo processo de auditoria, respeitado o fluxograma dos procedimentos e o modelo de suas respectivas peças.
No processo de aprimoramento das ações de controle, com vistas a lhes imprimir caráter técnico e efetivo, adotou-se como rotina obrigatória o procedimento de monitoramento.  
Em que pesem as limitações da administração pública para o integral atendimento das demandas existentes, sejam quanto à infraestrutura operacional e ao quadro de pessoal, sejam de natureza orçamentária e financeira, bem como das dificuldades dela decorrentes, todos os esforços serão despendidos para cumprimento e aperfeiçoamento do presente plano de anual de ações de controle.
FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

As finalidades e as competências constituem o primeiro elemento a ser considerado na definição das ações de controle e da perfeita delimitação do âmbito e do objeto de atuação da unidade de controle Interno.
Neste sentido, cumpre consignar inicialmente as competências e as finalidades do sistema de controle interno fixadas no art. 74 da Constituição Federal, verbis:
“Art.74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; e
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.”
Preceitua, ainda, a Carta Maior que o sistema de controle interno deverá promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, respeitando não só o princípio da legalidade, mas reconhecendo a igual importância, nessa tarefa, de serem perseguidos e preservados os princípios da legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas dentre outros, zelando pela boa e regular gestão dos recursos públicos (ex vi do art.70 da CF/1988).
No âmbito deste Tribunal Trabalhista, as competências desta Secretaria de Controle Interna estão definidas no Ato TRT7 nº 101/2005 (com as alterações conferidas pelo Ato TRT7 nº 123/2007), que em consonância com os comandos constitucionais, estabelece, dentre outros, as ações a cargo desta unidade de controle: 
	
	Acompanhar as etapas de implementação e execução de metas do Tribunal;
Acompanhar e auditar a execução da despesa com pessoal, aquisição de material e bens móveis e imóveis e contratações de serviços realizadas durante o exercício, em suas diversas fases quanto à adequação orçamentária, a legalidade, a legitimidade e a racionalidade dos gastos;

	Revisar e assinar o Relatório de Gestão Fiscal;
	Emitir parecer sobre as tomadas de contas dos dirigentes e ordenadores de despesa e demais responsáveis do Tribunal;
Acompanhar e auditar sistematicamente a execução orçamentária e financeira, com vistas à eficácia, eficiência, efetividade e racionalidade da gestão do Tribunal, bem como atender aos ditames da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei de Regularidade Fiscal - LRF;
Acompanhar e controlar as diligências, as decisões e acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU no que concerne à gestão do Tribunal;
Emitir informação e parecer quanto à legalidade em processos de aposentadoria, pensão e suas alterações, e ainda quanto a atos de admissão e desligamento;
Acompanhar e revisar as sindicâncias e os processos administrativos disciplinares, quando entender necessário ao exercício de sua função de controle, observada a ocorrência de dano ao erário;
Realizar auditoria sobre a movimentação do material de consumo e dos bens móveis e imóveis, com vistas à adequada distribuição, utilização, manutenção, e racionalização;
Realizar auditoria sobre os serviços contratados, com vistas à adequada execução das etapas pactuadas e à racionalização dos gastos; e
Acompanhar e auditar os convênios e instrumentos congêneres firmados pelo Tribunal.
FATORES CONSIDERADOS
Para balizamento das ações contempladas no Plano Anual de Auditoria, foram considerados os seguintes elementos: 
PRIORIDADES DO TRT 7ª REGIÃO
	O programa estratégico do TRT, para o período de 2015 a 2020, foi fonte material para a definição das prioridades para o exercício de 2015.
Objetivos Estratégicos do TRT 7:
	Relacionam-se os objetivos estratégicos para cujo alcance, smj, a atuação do Controle Interno contribui e influencia mediata ou imediatamente: 6 Instituir a governança administrativa e judiciária.; 7 Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida. e 8 Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC..
Indicadores e Metas do TRT 7 para 2015:
	Relacionados aos Objetivos Estratégicos indicados, constatam-se indicadores e metas em que a atuação do Controle Interno exerce influência direta ou indireta.
Quadro de Indicadores e Metas para os quais o Controle pode contribuir
Objetivo estratégico nº 6
Indicador 
Meta para 2015
7
I-GOV
Atingir o nível intermediário (40 – 59), conforme metodologia do TCU.
Objetivo estratégico nº 7
                       Indicadores
Meta para 2015
8.
I-GOV Pessoas
Inicial
9.
Índice de absenteísmo (magistrados e servidores)
Manter o absenteísmo abaixo de 3%.
Objetivo estratégico nº 8
                         Indicador
Meta para 2015
10
I-GOV TI
Inicial
Fonte: Plano Estratégico 2015 – 2020.
Em contribuição ao alcance das metas indicadas, as seções desta Secretaria envidarão mais uma vez esforços, em 2015, no sentido de reduzir ou manter (conforme o caso), em que pesem as oscilações de pessoal dedicado ordinariamente, no âmbito da unidade, o prazo médio de permanência dos processos para manifestação nesta unidade; de contribuir, no âmbito de atuação, para a racionalização, mapeamento e manualização dos processos de trabalho através do sistema PROAD, com o fito de promover maior celeridade e contribuir para a maior eficiência dos procedimentos de auditoria, sem olvidar as solicitações, informações e recomendações emanadas dos Conselhos Superiores (Conselho Nacional de Justiça e Conselho Superior da Justiça do Trabalho) e da Corte de Contas da União.
DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)
	Na elaboração do plano anual, esta Secretaria levou em consideração, ainda, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), em especial o conteúdo e questões definidas pela Corte de Contas da União na decisão normativa editada anualmente para orientar as unidades jurisdicionadas selecionadas para apresentar os seus processos de contas ordinárias a serem apreciadas por aquele Tribunal. 
Destarte, no presente plano anual de ações de controle foram utilizados como parâmetro, os conteúdos fixados na Decisão Normativa TCU nº 140/2014, de 15 de outubro de 2014,  a qual estabelece a avaliação das seguintes questões:
	Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA, no planejamento estratégico, da execução física e financeira das ações da LOA vinculadas a programas temáticos, identificando as causas de insucessos; 
Avaliação dos indicadores instituídos para aferir o desempenho da  gestão, pelo menos, quanto à:

a) capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação que se pretende medir e refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão;
b) capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas;
c) confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou externos à unidade;
d) facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de compreensão dos resultados pelo público em geral;
e) razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade. 
Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em especial:
a) adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições;
b) observância da legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal, bem como, se for o caso, sobre concessão de aposentadorias, reformas e pensões;
c) consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas;
d) tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas corporativos obrigatórios;
e) qualidade do controle da unidade jurisdicionada para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos;
f) ações e iniciativas da unidade jurisdicionada para a substituição de terceirizados irregulares, inclusive estágio e qualidade de execução do plano de substituição ajustado com o Ministério do Planejamento;
Avaliação da gestão das transferências concedidas mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, devendo abordar:
a) a atuação da UJ para:
i. garantir que, na fase de concessão, os instrumentos reúnam requisitos afins com os objetivos da ação governamental;
ii. fiscalizar a execução do objeto da avença, inclusive quanto à utilização de verificações físicas e presenciais;
iii. analisar a prestação de contas dos convenentes ou contratados.
b) a suficiência das estruturas de pessoal e tecnológica para a gestão das transferências;
c) a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos pela UJ relacionados à gestão das transferências
Avaliação de passivos assumidos pela UJ sem prévia previsão orçamentária de créditos ou de recursos, no mínimo, quanto à correção do cálculo do valor provisionado; às causas da assunção desses passivos; à capacidade de gerência dos responsáveis sobre tais causas; os esforços da UJ para minimizar ou evitar a ocorrência de passivos nessas condições;
Avaliação objetiva sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ;
Avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ, no mínimo, quanto à correção dos registros contábeis; à estrutura tecnológica e de pessoal para administrar o patrimônio e à qualidade dos controles internos administrativos instituídos pela UJ para a referida gestão;
Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos pela unidade jurisdicionada com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos sejam atingidos, considerando os
seguintes elementos do sistema de controles internos da UJ:
a) Ambiente de controle;
b) Avaliação de risco;
c) Atividades de controle;
d) Informação e Comunicação;
e) Monitoramento.
	Avaliação da confiabilidade e efetividade dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios financeiros.
Avaliação, quanto à abrangência, suficiência e resultados, das medidas adotadas pela unidade auditada relacionadas ao Acórdão 1212/2014 - TCU - Plenário, que trata dos reflexos da desoneração da folha de pagamento nos contratos com a Administração Pública Federal;
2.3.             ALTERAÇÕES NORMATIVAS
	Na realização de seu mister, o Controle Interno acompanha as freqüentes alterações normativas verificadas no ordenamento jurídico brasileiro, incluindo as normas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Tribunal de Contas da União. Destacam-se, aqui, as alterações e/ou inovações que implicaram mudanças nas ações de controle planejadas para 2015.
Normativos do Conselho Nacional de Justiça
	Em 2014, foram alteradas normas do Conselho Nacional de Justiça que influenciam diretamente no mister desta Secretaria. Dentre elas, destacam-se:
Resolução CNJ nº 198, de 1º de julho de 2014, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.
Resolução CNJ nº 195, de 3 de junho de 2014, que dispõe sobre a distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus e dá outras providências.
Resolução CNJ nº 192, de 8 de maio de 2014, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário.
Resolução CNJ nº 182, de 17 de outubro de 2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Resolução CNJ nº 171, de 1º de março de 2013, que dispõe sobre as normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça.
2.3.2. Normativos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Resolução CSJT nº 144/2014 - DEJT em 13/10/2014, que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para moradia aos membros da magistratura do trabalho.
Resolução CSJT nº 143/2014 - DEJT em 26/09/2014, Revoga a Resolução nº 126/2013 - DEJT em 06/5/2013, Regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, a regra prevista no arrt. 18, § 3º, da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com a redação conferida pela Lei nº 12.774, de 28 de dezembro de 2012. 
Resolução CSJT nº 141/2014 - DEJT em 26/09/2014, estabelece diretrizes para a realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças relacionadas ao trabalho no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.
Resolução CSJT nº 137/2014 - DEJT em 06/06/2014 (Republicada), Estabelece critérios para o reconhecimento administrativo, apuração de valores e pagamento de despesas de exercícios anteriores - passivos - a magistrados e servidores no âmbito do Judiciário do Trabalho de primeiro e segundo graus.
Resolução CSJT nº 135/2014 - DEJT em 29/04/2014, Altera a Resolução CSJT n.° 87, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os ajustes que tenham por objeto a administração dos depósitos judiciais, precatórios, requisições de pequeno valor, serviço de pagamento de pessoal e cessão de espaço físico no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e dá outras providências.
Resolução CSJT nº 130/2013 - DEJT em 14/10/2013, Altera a Resolução CSJT nº 70, de 24 de setembro de 2010, que dispõe, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus sobre: I- O processo de planejamento, execução e monitoramento de obras; II – Parâmetros e orientações para contratações de obras; III – Referenciais de áreas e diretrizes para elaboração de projetos.
Resolução CSJT nº 124/2013 - DEJT em 28/2/2013 (Republicado), Regulamenta a concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
Resolução CSJT nº 122/2013 – DEJT em 21/2/2013, Institui o Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho – SEGEST no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus.
2.3.3. Normativos do Tribunal de Contas da União
DECISÃO NORMATIVA - TCU 140, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014, Dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2014 julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças complementares que comporão os processos de contas desse exercício, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TCU 63, de 1º de setembro de 2010.
2.4. AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA
Na elaboração do plano anual, esta Secretaria de Controle Interno levou em consideração, também, as ações coordenadas estabelecidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho nas áreas de Tecnologia da Informação e de gestão de material e patrimônio.
MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA E CRITICIDADE
Dado o grande espectro de competência do Controle e as limitações de recursos disponíveis, é imprescindível o planejamento, centrado na hierarquização das atividades a serem controladas, bem como em análise (ainda incipiente) dos riscos, enfocando a materialidade, relevância e criticidade, e ainda a importância daquelas em relação ao plano estratégico do Tribunal.
	Adiante se elencam, a título ilustrativo, ações hierarquizadas segundo os critérios indicados.
 Considerando a materialidade dos recursos envolvidos:
A Materialidade refere-se ao montante de recursos orçamentários ou financeiros alocados por uma gestão, em um específico ponto de controle (unidade, sistema, área, processo, programa ou ação) objeto da ação do controle interno, dos exames de auditoria ou fiscalização. Essa abordagem leva em consideração o caráter relativo dos valores envolvidos.
Diante dos vultosos recursos envolvidos, manteve-se a auditoria periódica sobre a folha de pagamento; o índice de despesas diretas com pessoal e encargo patronal Indicador que avalia a participação das despesas realizadas diretamente com pessoal e encargos sociais do próprio órgão, inclusive os repasses previdenciários ao regime próprio, no total do orçamento executado pela unidade gestora. representou, em 2014, 87,93% do orçamento executado pelo Tribunal;
Os limites mínimos de valor, para verificação prévia da regularidade das contratações, foram ajustados, levando em consideração não apenas a materialidade daquelas, mas também os limites de recursos humanos da seção pertinente;
	Os exames de ajustes (que não contratos) firmados pelo Tribunal, foram limitados aos pactuados com instituições financeiras, que envolvam disponibilização de recursos financeiros por parte destas últimas; e 
Nos exames de regularidade de registros contábeis e execução financeira em processos findos, manteve-se o procedimento de avocação de autos com maiores valores executados.













  


Considerando a estrutura e a organização das unidades de Controle Interno nos órgãos do Poder Judiciário, com atuação permanente mediante o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no decorrer do exercício, conclui-se que as ações por elas desenvolvidas deverão, obrigatoriamente, subsidiar diretamente a elaboração do referido relatório e respectivos certificados e parecer, evidenciando, assim a necessidade de perfeita sintonia entre essa atribuição específica e o planejamento das ações.
AÇÕES REGULAMENTARES

PLANOS SECCIONAIS
	Neste exercício, seguem em anexo ao Plano consolidado os Planos Anuais Seccionais de Ações de Controle (PASACs) de cada seção regularmente constituída na estrutura da Secretaria, nos quais cada unidade apresentou sua proposta de planejamento para o exercício que segue.
ATRIBUIÇÕES
	Em preliminar, é de se lembrar as atribuições desta Secretaria Instituir a governaça administrativa e judiciária.
Fundadas nos arts. 70, 71 e 74 da Constituição Federal, bem como no Ato TRT GP n.º 101/2005, em seu Anexo I, item 1, e com maiores detalhes nos itens 3, 4 e 5, no Regimento Interno do TRT 7ª Região e na Resolução CNJ nº 86/2009., expostas a seguir sinteticamente: 
acompanhar e avaliar a execução do orçamento e das metas orçamentárias do Tribunal; 
fiscalizar a gestão da despesa e do patrimônio, inclusive com avaliação de seus sistemas de controle interno;
apoiar o Tribunal de Contas da União (TCU), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) no exercício de suas missões institucionais;
avaliar resultados, sob os aspectos da eficiência e eficácia; e
emitir manifestação em processos administrativos submetidos à distribuição (art. 215, Regimento Interno do TRT).

FATORES CONSIDERADOS

PRIORIDADES DO TRT 7ª REGIÃO
	O programa estratégico do TRT, para o período de 2015 a 2020, foi fonte material para a definição das prioridades para o exercício de 2015.
Objetivos Estratégicos do TRT 7:
	Relacionam-se os objetivos estratégicos para cujo alcance, smj, a atuação do Controle Interno contribui influência mediata ou imediatamente: 6 Instituir a governança administrativa e judiciária e 8 Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. 

OBJETIVO 6: Instituir a governança administrativa e judiciária
Conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública e à preservação da probidade administrativa, bem como a adoção de medidas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização do gasto público no âmbito do Judiciário do Trabalho. Visa ainda, por meio de formulação, implantação e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades regionais, à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira e à implantação das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos.



OBJETIVO 8: Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC.
Uso racional dos instrumentos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Visa garantir confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos.

Indicadores e Metas do TRT 7 para 2015:
	Relacionados aos Objetivos Estratégicos indicados, constam-se indicadores e metas em que a atuação do Controle Interno exerce influência direta ou indireta.
Quadro de Indicadores e Metas para os quais o Controle pode contribuir

OBJETIVO 6: Instituir a governança administrativa e judiciária.
Identificação

Meta
Indicador 10
Meta
Fórmula de Cálculo
2015


I-GOV

I-GOV (TCU) – Referencial básico de governança.
Percentual alcançado pelos componentes do modelo de avaliação do iGov.


Inicial
OBJETIVO 8: Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC.
Identificação

Meta
Indicador 10
Meta
Fórmula de Cálculo
2015


IGOV-TI
Atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovTI.


Conforme avaliação/metodologia do TCU.



Inicial
Fonte: Plano Estratégico 2015 – 2020.
	Em contribuição ao alcance das metas indicadas, as seções desta Secretaria envidarão mais uma vez esforços, em 2015, no sentido de reduzir ou manter (conforme o caso), em que pesem as oscilações de pessoal dedicado ordinariamente, no âmbito da unidade, o prazo médio de permanência dos processos para manifestação nesta unidade; de contribuir, no âmbito de sua atuação, para a racionalização, mapeamento e manualização dos processos de trabalho e para a execução dos projetos aprovados no programa estratégico; bem como contribuir para a maior eficiência dos procedimentos destinados a capacitação, aquisição de mobiliário, contratação de serviços e aquisição de recursos de Tecnologia da Informação e dos ajustes efetivados com instituições financeiras, sem olvidar as recomendações do TCU.
DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)
	Na realização do plano anual, esta Assessoria levou em consideração, ainda, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), em especial as recomendações constantes dos Acórdãos TCU nº 1.074/2009 – Plenário Levantamento sobre as unidades de controle interno de vários órgãos da Administração Pública, vinculadas aos poderes judiciário, legislativo, ao ministério público da União e a comandos militares., 5.293/2010 – 1ª Câmara Que julgou a prestação de contas deste Tribunal do exercício de 2008 regular, com ressalvas, e expediu recomendações..
ALTERAÇÕES NORMATIVAS
	Na realização de seu mister, o Controle Interno acompanha as freqüentes alterações normativas verificadas no ordenamento jurídico brasileiro, incluindo as normas editadas pelo TCU. Destacam-se, aqui, as alterações e/ou inovações que implicaram mudanças nas ações de controle planejadas para 2012.
Novas normas do TCU
	Em 2011, foram alteradas normas da Corte de Contas que influenciam diretamente o mister desta Secretaria. Dentre elas, destacam-se:
Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011: dispõe sobre orientações às unidades jurisdicionadas ao Tribunal quanto ao preenchimento dos conteúdos dos relatórios de gestão referentes ao exercício de 2011.
Instrução Normativa TCU nº 67, de 6 de julho de 2011: dispõe sobre os procedimentos referentes às Declarações de Bens e Rendas a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos federais a que aludem as Leis 8.429, de 2 de junho de 1992, e 8.730, de 10 de novembro de 1993.
Nova Contabilidade Pública
	Alterações recentes na normatização pertinente à contabilidade aplicada ao setor público implicam novos procedimentos de registros quanto ao patrimônio público (avaliação, depreciação), os quais devem ser auditados pelo Controle Interno.
	Dentre os normativos que produziram essa mudança de cenário, estão:
Portaria MF 184/2008: diretrizes p/ promoção da convergência das práticas contábeis às normas internacionais de contabilidade.
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público: 2008 (NBC TSP) (www.cfc.org.br) 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 2009 (MCASP) (www.stn.fazenda.gov.br) 
Estrutura Básica (3º. Nível) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: 2009 (PASCP)
Decreto n°. 6.976/2009: dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal e dá outras providências.
Normas sobre ergonomia, sustentabilidade para contratação de obras, aquisição e contratação de bens e serviços de TI 
	Recentes normativos acresceram-se a textos anteriores, dispondo sobre sustentabilidade, abrangendo requisitos para contratação de bens e serviços, gestão de resíduos, coleta seletiva etc. Dentre os normativos, destacam-se:
Decreto nº 5.940/2006: instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.
Resolução CSJT nº 54/2008: instituiu o padrão de mobiliário ergonômico nos Órgãos da Justiça do Trabalho.
Lei nº 12.305/2010: instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Decreto nº 7.404/2010: regulamentou a Lei nº 12.305/2010.
Decreto n° 7.405/2010: instituiu o Programa Pró-Catador.
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008: disciplina a contratação de serviços, continuados ou não, com aplicação estendida ao Poder Judiciário por recomendação do TCU.
Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2008: dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta.
Instrução Normativa SLTI/MP nº 4/2009: altera a IN SLTI/MP nº 2/2008.
Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/2010: dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta. 
Portaria SLTI/MP nº 2/2010: dispõe sobre as especificações padrão de bens de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal direta.
Resolução CNJ nº 114/2010: dispõe sobre o planejamento, a execução e o monitoramento de obras no poder judiciário; os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, composição de BDI, critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas essenciais nos novos contratos de reforma ou construção de imóveis no Poder Judiciário.
Resolução CSJT nº 70/2010: dispõe, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus, sobre o processo de planejamento, execução e monitoramento de obras; parâmetros e orientações para contratação de obras; referenciais de áreas e diretrizes para elaboração de projetos.
MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA E CRITICIDADE
	Dado o grande espectro de competência do Controle e as limitações de recursos disponíveis, é imprescindível o planejamento, centrado na hierarquização das atividades a serem controladas, bem como em análise (ainda incipiente) dos riscos, enfocando a materialidade, relevância e criticidade, e ainda a importância daquelas em relação ao plano estratégico do Tribunal.
	Adiante se elencam, a título ilustrativo, ações hierarquizadas segundo os critérios indicados.
Considerando a materialidade dos recursos envolvidos:
Diante dos vultosos recursos envolvidos, manteve-se a auditoria periódica sobre a folha de pagamento; o índice de despesas diretas com pessoal e encargo patronal Indicador que avalia a participação das despesas realizadas diretamente com pessoal e encargos sociais do próprio órgão, inclusive os repasses previdenciários ao regime próprio, no total do orçamento executado pela unidade gestora. representou, em 2014, 87,93% do orçamento executado pelo Tribunal;
	Os limites mínimos de valor, para verificação prévia da regularidade das contratações, foram ajustados, levando em consideração não apenas a materialidade daquelas, mas também os limites de recursos humanos da seção pertinente;
	Os exames de ajustes (que não contratos) firmados pelo Tribunal, foram limitados aos pactuados com instituições financeiras, que envolvam disponibilização de recursos financeiros por parte destas últimas; e 
	Nos exames de regularidade de registros contábeis e execução financeira em processos findos, manteve-se o procedimento de avocação de autos com maiores valores executados.
Considerando a relevância da matéria:
Incluiu-se, nas ações de verificação prévia da regularidade de contratações de Tecnologia da Informação e de obras, o exame de sua conformidade com os normativos atinentes à sustentabilidade;
	A auditoria sobre a concessão de diárias, planejada para o exercício de 2010 e não realizada, foi reincluída no PAAC de 2011;
	A avaliação dos procedimentos de depreciação patrimonial fora incluída na rotina de auditorias de conformidade; e
	As demandas de servidores não sujeitas a decisão do Pleno, que envolvam matérias de menor complexidade e relevância, não são alvo de manifestação do Controle.
Considerando o risco inerente aos pontos de controle Por “ponto de controle” se compreende o item, a área ou a atividade sobre o(a) qual é exercida a ação de controle, em conformidade com a Instrução Normativa n.º 1/2001 da Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda, que define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. :
Diante da expressiva quantidade de falhas nos procedimentos de concessão de cartões de pagamento do governo federal, optou-se pelo retorno da análise de 100% dos referidos processos (em 2010 a meta era a análise de 10%);
	Em sentido inverso, o monitoramento da execução orçamentária e financeira tivera a periodicidade alterada de mensal para bimestral;
	A análise da regularidade contábil dos mapas consolidados de folhas de pagamento, tendo em vista seu histórico de regularidade, teve alterada a periodicidade de mensal para trimestral;
	A auditoria relativa à obrigação de entrega de declarações de imposto de renda, prevista na IN TCU nº 5/1994, manteve-se no PAAC, com enfoque também nos controles quanto ao conhecimento do universo dos obrigados a tanto; 
A análise dos processos de inexigibilidade foi mantida em 100%;
	Diante de representativo histórico de ressalvas nos procedimentos analisados de dispensa de licitação em razão do valor, o percentual de amostragem foi alterado de 10% para 15% do universo; e
	Nas auditorias de folha de pagamento, permanecem sendo enfocados primordialmente os lançamentos manuais, não automáticos.
ATORES DOS PROCESSOS DE TRABALHO EM QUE ATUA O CONTROLE
	Na execução de seu mister, a Assessoria tem por fornecedores a Presidência, a Diretoria-Geral e unidades subordinadas, tendo-os ainda como clientes.
	Dentre os clientes, destacam-se ainda os Gabinetes dos Desembargadores, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente, o ordenador de despesas, os responsáveis registrados em Rol no SIAFI, os fiscais de contratos, os pregoeiros e membros da Comissão de Licitação, os servidores ativos e inativos da Casa, os pensionistas, os licitantes, os fornecedores e prestadores de serviços ao TRT, o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). 

METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

INTRODUÇÃO
	As metas de resultado, previstas para cada ação de controle, estão discriminadas no quadro do Anexo I.
	O estabelecimento de indicadores para as ações de Controle é atividade incipiente no âmbito deste Tribunal, e possibilitará mensurar o desenvolvimento dos trabalhos, de modo a proceder a ações de melhoria e corretivas, se necessário, inclusive no decorrer do exercício.
	Em busca de conhecer o impacto da atuação da Assessoria, bem como avaliar a qualidade de seu conteúdo, mantêm-se os indicadores dirigidos à avaliação do próprio trabalho de Controle, bem como a aferição do índice de regularidade dos atos de gestão avaliados e, ainda, do nível de atendimento às demandas da ACI, nos prazos estabelecidos, por parte das outras unidades administrativas.
INDICADORES AFERIDOS PELA ACI
Índice de execução do PAAC:
	Objetiva medir o grau de cumprimento do PAAC, a partir do percentual executado das metas estabelecidas para cada ação de controle. 
Fórmula de cálculo:
∑(% executado das metas estabelecidas) 
     Número total de ações de controle planejadas
Índice de pontualidade na execução do PAAC:
	Objetiva verificar o cumprimento de prazos, por parte da Assessoria e cada uma de suas seções, na entrega dos produtos próprios à ação do Controle (informações, manifestações diversas, relatórios etc). 
Fórmula de cálculo:
  Número de produtos entregues no prazo x 100  .
            Número total de produtos entregues
Índice de efetividade das recomendações:
	Objetiva medir a efetividade da atuação do Controle Interno em relação à melhoria da gestão administrativa. 
Fórmula de cálculo:
  Número de recomendações acatadas x 100  .
      Número total de recomendações expedidas
Índice de regularidade dos atos de gestão:
	Objetiva medir o grau de conformidade dos atos de gestão. 
Fórmula de cálculo:
Número de conclusões pela regularidade x 100
       Número total de conclusões do Controle
	As conclusões pela regularidade levadas em consideração na fórmula poderão estar contidas em quaisquer manifestações (posicionamentos) da Assessoria em ações de controle executadas (em pareceres, pronunciamentos, relatórios, notas de auditoria etc), e abrangerão também aquelas que contenham ressalvas.
Nível de atendimento às demandas do Controle:
	Objetiva verificar a satisfação tempestiva às demandas da Assessoria, no exercício de seu mister, por parte de outras unidades administrativas do Tribunal. 
Fórmula de cálculo:
 Número de demandas atendidas no prazo x 100 .
       Número total de demandas do Controle 
PADRÕES DE DESEMPENHO ADOTADOS PELA ACI
	Os resultados dos indicadores, todos medidos em percentual, serão avaliados conforme faixas de valores.
Ótimo: 	resultado do indicador de 90 a 100%;
Bom: 	resultado de 70 a 89%;
Regular: 	resultado de 50 a 69%;
Ruim: 	resultado de 20 a 49%; e
Péssimo: 	resultado de 0 a 19%.

DAS AÇÕES DE CONTROLE PLANEJADAS

	As ações empreendidas pela Assessoria de Controle Interno no exercício de seu mister típico respeitam fases próprias de auditoria, correspondentes a: planejamento, execução, comunicação e monitoramento. No processo de aprimoramento das ações de controle, com vistas a lhes imprimir caráter técnico e efetivo, adotou-se como nova rotina obrigatória o procedimento de monitoramento, com níveis diferentes de ênfase e maturidade entre as seções.
	Considerando as dificuldades próprias à incorporação de nova atribuição à já considerável cartela de competências da Assessoria, reclamando o desenvolvimento de método próprio à sua execução, e ainda as limitações de recursos enfrentados (recursos humanos limitados, ausência de capacitação específica, indisponibilidade de softwares próprios), a inclusão das ações de monitoramento no Plano Anual iniciará dirigida a universos determinados e com fixação de metas parciais, variáveis conforme as peculiares dos pontos de controle e o domínio do manuseio da atividade por parte de cada seção.
	No quadro constante do Anexo I, visualiza-se detalhamento das ações de controle planejadas, que se dividem da seguinte forma:
AÇÕES DE NORMALIZAÇÃO E CONSULTORIA
AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO DE PESSOAS
CONSOLIDAÇÃO DOS PLANEJAMENTOS E RELATÓRIOS SECCIONAIS

CONSULTORIA E NORMALIZAÇÃO

	Seguirá a Assessoria exercendo sua função típica de consultoria à Administração do Tribunal (atuando em procedimentos que justifiquem o conhecimento da posição dos órgãos de controle), e ainda no impulsionamento à normalização de processos de trabalho, como auxiliar do Gestor para o melhoramento dos processos de trabalho e para a criação e/ou aprimoramento dos controles internos administrativos.
	Desta feita, as ações compreendidas por essa função contarão com indicação expressa no Plano Anual.

APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO

	Submete-se o presente Plano à Presidência, recomendando-se a expressa emissão de juízo valorativo quanto à sua aprovação, e respectiva divulgação no âmbito administrativo deste órgão.

ANEXOS

Como indicado no item 1.2, os Planos Anuais Seccionais de Ações de Controle (PASACs) de cada seção regularmente constituída na estrutura da Assessoria, a Seção de Controle da Gestão Administrativa e Patrimonial (SCGAP), a Seção de Controle da Gestão Orçamentária e Financeira (SCGOF) e a Seção de Controle da Gestão de Pessoal (SCGP), constituem anexos (2 a 4) deste Plano Anual, registrando o empenho de cada seção na realização do planejamento, bem como o compromisso quanto a seu cumprimento, no que concerne à respectiva competência.
Ressalve-se que, em caso de eventual dissonância entre o conteúdo dos PASACs e o deste PAAC, prevalecerá o conteúdo do Plano Anual consolidado.
ANEXO 1 – DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE CONSTANTES DO PAAC 2015;
ANEXO 2 – PLANO ANUAL SECCIONAL DE AÇÕES DE CONTROLE (PASAC) DA SEÇÃO DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL (SCGAP);
ANEXO 3 – PASAC DA SEÇÃO DE CONTROLE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SCGOF);
ANEXO 4 – PASAC DA SEÇÃO DE CONTROLE DA GESTÃO DE PESSOAL (SCGP).

Fortaleza (CE), 21 de janeiro de 2011.

Ana Paula Borges de Araújo Zaupa
  Assessora de Controle Interno
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ANEXO 1 – DETALHAMENTO DO PAAC/2011

4.1. AÇÕES DE NORMALIZAÇÃO E CONSULTORIA
4.1.1. Exames de Conformidade
a. Análise da adequação legal em procedimentos administrativos relacionados a pessoal
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Análise e manifestação em processos que versem sobre direitos de magistrados e servidores e/ou dos quais decorra despesa Decorrente da execução dos Programas outorgados ao TRT – 7ª Região e por este coordenados, nas seguintes ações: Programa de Inativos e Pensionistas da União (0089) – Ação: 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais; Programa Prestação Jurisdicional Trabalhista (0571): Ação: 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes; Ação: 2010 – Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados; Ação: 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados; Ação: 2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados; Ação: 4091 – Capacitação de Recursos Humanos., sujeitos à decisão do Pleno do Tribunal
100% dos processos autuados
Pronunciamentos, pareceres, recomendações, diligências 
a.2
Análise de sindicâncias e processos administrativos disciplinares em que se conclua pela caracterização da ocorrência de dano ao erário, ainda que não identificada a autoria
100% dos processos
Diligências, pronunciamentos, pareceres, recomendações 



4.1. AÇÕES DE NORMALIZAÇÃO E CONSULTORIA
b. Análise da adequação legal de procedimentos de gestão administrativa
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Manifestação ante consultas encaminhadas pela Presidência
100% dos processos
Diligências, pronunciamentos, pareceres, recomendações 
b.2
Provocações para criação ou alteração de normatização interna; para manualização de processos de trabalho; criação ou melhoria de controles internos administrativos, com vistas à conformidade legal e à melhoria da gestão administrativa
Conforme a necessidade constatada no exercício das demais ações de controle
Exposições de Motivos, diligências, pronunciamentos, recomendações 
b.3
Articulação intra-institucional para compreensão e, se possível, uniformização de entendimentos quanto aos mais diversos procedimentos administrativos nos quais atue o Controle, visando a obtenção de celeridade nas tramitações processuais

Conforme a necessidade constatada no exercício das demais ações de controle
E-mails, expedientes de comunicação (memorandos, ofícios, exposições de motivos), atas de reunião



4.1. AÇÕES DE NORMALIZAÇÃO E CONSULTORIA
c. Monitoramento
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1
Monitoramento das recomendações contidas em manifestações decorrentes da execução de ações de controle
70% das recomendações, observando os critérios da relevância e da criticidade
Notas de monitoramento, pronunciamentos, diligências
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4.2. AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
4.2.1. Exames de Conformidade
a. Verificação prévia A homologação dos procedimentos licitatórios, à adesão a Ata de Registro de Preços, à ratificação de procedimentos de contratação direta. - adequação legal Com especial enfoque nos normativos de sustentabilidade (vide item 2.3.3 do Plano). das contratações e respectiva avaliação Segundo critérios de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Das licitações referentes a obras e serviços de engenharia, cujo valor de contratação seja superior a R$100.000,00
100% dos processos que se enquadrem na faixa de valor indicada
Pronunciamentos, recomendações, diligências 
a.2
Das licitações referentes a compras e outros serviços (excetuados os de engenharia), cujo valor de contratação seja superior a R$60.000,00
100% dos processos que se enquadrem na faixa de valor indicada
Pronunciamentos, recomendações, diligências 
a.3
Da adesão a Atas de Registro de Preços de outros órgãos, cujo valor de contratação seja superior a R$60.000,00
100% dos processos que se enquadrem na faixa de valor indicada
Pronunciamentos, recomendações, diligências 

4.2. AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
a.4
Das contratações diretas por inexigibilidade de licitação
100% dos procedimentos
Pronunciamentos, recomendações, diligências 
a.5
Das contratações diretas por dispensa, fundadas nos arts. 17 Alienação de bens, que inclui os processos de desfazimento de bens. e art. 24, inc. III e seg., Lei nº 8.666/93
100% dos procedimentos
Pronunciamentos, recomendações, diligências 
b. Verificação prévia À celebração. - adequação legal dos atos de alteração de contratos e dos convênios e outros ajustes
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Das alterações e prorrogações de contratos, em processos sujeitos à análise da SCGAP, conforme os itens anteriores (a.1 a a.5)
100% dos procedimentos (excetuando-se alterações de fiscal, de marca de produto e prorrogações de prazo de entrega e de conclusão do serviço)
Pronunciamentos, recomendações, diligências 
c. Verificação posterior – adequação legal e avaliação Segundo critérios de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. de contratos e ajustes diversos
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1
Das contratações diretas Com especial enfoque nos normativos de sustentabilidade (vide item 2.3.3 do Plano). por dispensa, fundadas no art. 24, incisos I e II, Lei nº 8.666/93
15% do total de procedimentos
Pronunciamentos, recomendações, diligências 
c.2
Dos convênios, acordos de cooperação e ajustes congêneres firmados com instituições financeiras (Acórdãos TCU nºs 902/2010 e 1.623/2010 – Plenário)
100% do total de procedimentos
Pronunciamentos, recomendações, diligências 
d. Monitoramento
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
d.1
Monitoramento das recomendações contidas em manifestações decorrentes de ações de controle da seção
30% das recomendações expedidas, observando-se o critério da materialidade 
Notas de monitoramento
4.2.2. Controle Pontual
a. Demandas externas (TCU, CNJ e CSJT)
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Cumprimento de diligências e resposta a pedidos de informações
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
a.2
Encaminhamento e acompanhamento do cumprimento de determinações do TCU e dos Conselhos
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 



4.2. AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
b. Demandas Seccionais
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Avaliação da aplicação do Ato CSJT 8/2009 e da Resolução CNJ 102/2009
1 ao ano
Relatório
b.2
Auditoria de Gestão Seccional
1 ao ano – até 31/5/2011
Relatório de Auditoria de Gestão Seccional (RAGS)
b.3
Planejamento Anual
1 ao ano – até 15/11/2011
Plano Anual Seccional de Ações de Controle (PASAC) – 2012 
b.4
Relatório Anual 
1 ao ano – até 16/1/2012
Relatório Anual Seccional de Ações de Controle (RASAC) – 2011 
c. Ações Especiais
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1
Avaliação sobre a atualização das informações referentes a contratos a instrumentos congêneres no SIASG e SICONV
1 ação no exercício
Relatório
c.2
Avaliação sobre a gestão do patrimônio imobiliário
1 ação no exercício
Relatório




4.3. AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
4.3.1. Exames de Conformidade
a. Adequação legal da execução financeira e orçamentária e respectiva avaliação Segundo critérios de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Auditoria posterior, quanto às fases da despesa, nos processos de aquisições e contratações 
10% de todos os processos conclusos submetidos ao exame da ACI
Parecer e recomendações
a.2
Auditoria posterior, quanto às fases da despesa, nos processos de concessão de cartão de pagamento do governo federal (suprimento de fundos) 
100% dos processos 
Parecer e recomendações
a.3
Exame do Relatório de Gestão Fiscal 
3 ao ano (quadrimestrais), obedecendo ao prazo de publicação
Certificado
a.4
Monitoramento da execução orçamentária e financeira 
6 procedimentos (1 por bimestre, após o fechamento do mês no SIAFI)
Memorando, relatório contendo quadros e gráficos demonstrativos



4.3. AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
b. Verificação de regularidade
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Auditoria, quanto ao cumprimento da obrigação disposta na Lei 8.730/93 e à variação patrimonial, sobre as declarações de bens e renda de servidores ocupantes de CJ e FC
Verificação patrimonial de 10% das declarações entregues à ACI
Parecer, Relatório, Índice Geral
c. Verificação da consistência dos registros contábeis
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1
Análise da contabilização geral da despesa 
3 análises dos balanços (orçamentário, financeiro, patrimonial, de variação patrimonial e demonstração das disponibilidades), ao ano, 1 a cada quadrimestre
Parecer e recomendações
c.2
Análise dos demonstrativos de movimentação de material e de bens
12 análises (1 análise por mês)
Parecer e recomendações
c.3
Analisar os procedimentos relativos à depreciação de bens
3 análises (1 a cada quadrimestre)
Parecer e recomendações
c.4
Análise dos registros contábeis relativos à despesa de pessoal
4 análises (1 por trimestre)
Parecer e recomendações

4.3. AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
c.5
Auditoria sobre os procedimentos de encerramento de exercício financeiro e de abertura do exercício seguinte
1 auditoria
Parecer e recomendações
d. Monitoramento
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
d.1
Monitoramento das auditorias de conformidade realizadas nos processos findos relativos a cartão de pagamento do governo federal, a aquisições e a contratações 
100% dos processos conclusos auditados
Despachos e notas de monitoramento
4.3.2. Controle Pontual
a. Demandas externas (TCU, CNJ e CSJT)
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Cumprimento de diligências e resposta a pedidos de informações
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
a.2
Encaminhamento e acompanhamento do cumprimento de determinações do TCU e dos Conselhos

100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
b. Demandas Seccionais
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Avaliação da aplicação do Ato CSJT 8/2009 e da Resolução CNJ 102/2009
1 ao ano
Relatório
b.2
Auditoria de Gestão Seccional
1 ao ano – até 31/5/2011
Relatório de Auditoria de Gestão Seccional (RAGS)
b.3
Planejamento Anual 
1 ao ano – até 15/11/2011
Plano Anual Seccional de Ações de Controle (PASAC) – 2012 
b.4
Relatório Anual 
1 ao ano – até 16/1/2012
Relatório Anual Seccional de Ações de Controle (RASAC) – 2011 




4.4. AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO DE PESSOAS
4.4.1. Exames de Conformidade
a. Análise da adequação legal da folha de pagamento
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1.
Auditoria em folha de pagamento de servidores ativos, inativos e de pensionistas – procedimentos de risco
4 auditorias anuais
Diligências, Pré-relatórios e Relatórios de auditoria e de monitoramento
a.2.
Conferência de Planilhas de Cálculos de Proventos
100% dos atos de proventos
Informações, pronunciamentos, recomendações e diligências
a.3
Análise de Mapas de Tempo de Serviço
100% dos mapas de tempo de serviço
Informações, pronunciamentos, recomendações e diligências
b. Manifestação prévia à concessão sobre a adequação legal de Atos de Pessoal
AÇÕES DE CONTROLE
METAS
PRODUTOS
b.1
Análise e manifestação em processos administrativos que visem à concessão de aposentadoria e de pensão a magistrados, a servidores e a seus dependentes ou respectiva alteração
100% dos processos autuados
Diligências, pareceres e recomendações
b.2
Análise e manifestação em processos relacionados a benefícios a aposentados e pensionistas, ainda que não acarrete alteração na concessão
100% dos processos autuados
Diligências, pareceres e recomendações
b.3
Análise e manifestação em processos administrativos que visem à averbação de tempo de serviço e a concessão de abono de permanência
100% dos processos autuados
Diligências, pareceres e recomendações
c. Análise da adequação legal dos Atos de Pessoal
AÇÕES DE CONTROLE
METAS
PRODUTOS
c.1
Auditoria sobre os atos de concessão inicial de aposentadoria e pensão
100% dos atos sujeitos a encaminhamento ao TCU
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações e diligências
c.2
Auditoria sobre os atos de alteração de aposentadoria e pensão que impliquem em alteração do fundamento legal da concessão
100% dos atos sujeitos a encaminhamento ao TCU
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações e diligências
c.3
Auditoria sobre os atos de admissão e sobre atos de desligamento dos quais resulte débito para com o erário
100% dos atos sujeitos a encaminhamento ao TCU;
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações e diligências
d. Monitoramento 
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
d.1
Monitoramento das recomendações contidas em manifestações decorrentes de ações de controle da seção 
50% dos processos auditados
Notas de monitoramento
4.4.2. Controle Pontual
a. Remessa de Atos ao TCU via SISAC Net
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Remessa ao TCU dos atos de concessão iniciais de aposentadoria e pensão
Remessa, no prazo, de 100% dos atos
Parecer, informações e certidão de remessa
a.2
Remessa ao TCU dos atos de alteração de aposentadoria e pensão dos quais resulte alteração da fundamentação legal
Remessa, no prazo, de 100% dos atos
Parecer, informações e certidão de remessa
a.3
Remessa ao TCU dos atos de admissão
Remessa, no prazo, de 100% dos atos
Parecer, informações e certidão de remessa
b. Demandas externas (TCU, CNJ e CSJT)
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Cumprimento de diligências e resposta a pedidos de informações
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
b.2
Encaminhamento e acompanhamento do cumprimento de determinações do TCU e dos Conselhos
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
c. Demandas Seccionais
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1
Fiscalização da aplicação do Ato CSJT 8/2009 e da Resolução CNJ 102/2009
1 ao ano
Relatório
c.2
Auditoria de Gestão Seccional
1 ao ano – até 31/5/2011
Relatório de Auditoria de Gestão Seccional (RAGS)
c.3
Planejamento Anual
1 ao ano – até 15/11/2011
Plano Anual Seccional de Ações de Controle (PASAC) – 2012
c.4
Relatório Anual 
1 ao ano – até 16/1/2012
Relatório Anual Seccional de Ações de Controle (RASAC) – 2011 
d. Ações Especiais
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
d.1
Auditoria nos Procedimentos de Concessão de Diárias
1 ação no exercício
Relatório de Auditoria
d.2
Monitoramento da Auditoria no Programa do Auxílio Médico-Hospitalar 
1 ação no exercício
Relatório



4.5. CONSOLIDAÇÃO DOS PLANEJAMENTOS E RELATÓRIOS SECCIONAIS
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
4.5.1.
Análise de Processo de Prestação de Contas Anual e Auditoria sobre a Gestão
1 ao ano – até 31/6/2011
Relatório de Auditoria de Gestão (RAG), parecer, certificado, pronunciamentos e diligências
4.5.2
Planejamento anual
1 ao ano – até 30/11/2011
Plano Anual de Ações de Controle (PAAC) – 2012
4.5.3
Relatório anual
1 ao ano - até 31/1/2012
Relatório Anual de Ações de Controle (RAAC) – 2011
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ANEXO 2 – PLANO ANUAL SECCIONAL DE AÇÕES DE CONTROLE (PASAC) – 2011 DA SEÇÃO DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL (SCGAP)
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Plano Anual Setorial de Ações de Controle (PASAC) da
SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO ADM. E PATRIMONIAL (SCGAP/ACI)



	
Ilma. Assessora de Controle Interno, 

Submete-se, nesta oportunidade, à aprovação, o Plano Anual Setorial de Ações de Controle (PASAC), em anexo, o qual pretende demonstrar, dentre outros objetivos, de modo sintético, os trabalhos propostos para a Seção de Controle de Gestão Administrativa e Patrimonial (SCGAP/ACI) no exercício de 2011.
2. Inicialmente, destaca-se a posição de relevância do sistema de controle interno a partir de sua incorporação no escopo constitucional, uma vez que o artigo 70 da Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece que a “fiscalização (...) patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder”. 
3. Considerando que a competência da SCGAP/ACI, em consonância com os Atos TRT nos. 101/05 e 123/07, está restrita ao controle da gestão em licitações (1), contratos/convênios (2) e patrimônio lato sensu (3), o plano de ações proposto, em anexo, tem como foco o acompanhamento, a auditoria e a fiscalização deste tripé, abrangendo, ainda, as ações de apoio ao controle externo pertinentes à área de atuação desta unidade de gestão. 
4. Pretende-se desenvolver, portanto, ao longo de 2011, ações rotineiras e não-rotineiras de acompanhamento e avaliação da gestão patrimonial e administrativa pré e pós-contratual. 
5. As ações rotineiras circunscrevem-se, sobretudo, nas atribuições contidas no item 5 do Ato nº 101/05. 
5.1. As ações não-rotineiras, por seu turno, são destinadas ao aperfeiçoamento da atividade de administração e fiscalização patrimonial, sintetizadas no oferecimento, via de regra, de recomendações, visando ao alcance de soluções e propostas de melhoria e de adequações técnicas e legais, bem como almejando a prevenção de erros, a correção de desvios e a salvaguarda do erário. 
5.1.1. Nestas ações inclui-se o monitoramento das recomendações materialmente mais relevantes efetuadas no último trimestre do exercício de 2010 e nos três primeiros do ano em curso, além da avocação dos autos, para eventual auditoria, em caso de possíveis danos ao erário.
6. A par da consecução de ações rotineiras e não-rotineiras, a SCGAP/ACI atende ainda às demandas jurídicas da Presidência, consubstanciadas, na maioria das vezes, em consultas quanto à legalidade/formas de operacionalização de acordos de cooperação técnica entre esta Corte e outros órgãos da Administração Pública.
7. Demais disso, este PASAC contemplará para 2011, as previsões contidas no Programa de Gestão Estratégica deste Regional, naquilo que for compatível com os misteres da Seção, verbi gratia, as ações rotineiras de exame de conformidade de pregões e dispensas privilegiarão as diretrizes estabelecidas nesse Programa. 
7.1. Assim, à vista dos objetivos estratégicos (item 10) enumerados nos pontos 9 usque 11, as ações rotineiras de exame de conformidade nos procedimentos de pregão e dispensa de licitação terão por foco o acompanhamento e perscrutação nos procedimentos de inexigibilidade para contratação de cursos de capacitação Quanto aos procedimentos de capacitação, dispõe o ponto 9 dos Objetivos Estratégicos: “Investir na capacitação continuada, na valorização e na elevação dos níveis de motivação e comprometimento de magistrados e servidores, para alcançar a excelência na prestação jurisdicional”.
, e licitatórios de pregão de bens e serviços de informática (pontos 10 e 11)  Assim dispõem os pontos 10 e 11 dos Objetivos Estratégicos: “Prover infra-estrutura material, tecnológica e de segurança adequadas ao cumprimento da missão institucional” e “Elevar a efetividade da aplicação da tecnologia da informação, com foco no aperfeiçoamento e na ampliação do número de sistemas e de seu uso interno e externo, com a disseminação do conhecimento técnico adequado aos seus usuários”.
. 
7.2. Na análise dos procedimentos licitatórios relativos a contratação de bens e materiais de tecnologia da informação e de serviços e obras de engenharia, a Seção terá por foco as determinações contidas na Decisão Normativa TCU nº 110/2010. 
7.2.1. Neste compasso, e nos termos da própria Decisão, far-se-á avaliação objetiva sobre o cumprimento pelos setores competentes deste Regional, sobre a adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de tais bens e serviços, exigidos na Instrução Normativa nº 1/2010 e na Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como será focalizada a observância ao Decreto nº 5.940/2006 (separação de resíduos recicláveis descartados).
7.3. Com relação às dispensas de licitação (art. 24 da Lei 8666/93), o PASAC ora proposto mantém a mesma diretriz inserida no PASAC de 2010. Somente as contidas nos incisos III e seguintes do art. 24 deverão ser submetidas à análise. Em relação aos procedimentos de alienação de bens (art. 17 da Lei 8666/93), a totalidade dos procedimentos deverá ser enviada para as ações de controle pertinentes.
7.3.1. No que atine às dispensas elencadas no art. 24, II, o percentual de amostras foi incrementado de 10% para 15%. A decisão fulcrou-se especialmente no fato de que os procedimentos, cujos valores estavam na faixa entre R$5.000,00 e R$ 8.000,00, representaram no ano de 2010, aproximadamente, 42% do volume total contratado, conforme pode ser visto nas tabelas abaixo:
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FAIXAS DE VALORES

QTDE

VALORES

% VALOR

ATÉ R$ 2.000,00

23

18.564,31

16,62%

ENTRE 1000,01 E 5.000,00

12

42.181,17

37,76%

ACIMA DE R$ 5.000,00

7

50.971,00

45,63%

Total geral

42

111.716,48

100,00%

Fonte: Setor de Licitações

RESULTADO EXAME

QTDE

VALORES

REGULAR

2

12.315,00

REGULAR COM RESSALVA

5

34.708,50

Total geral

7

47.023,50

REPRESENTATIVIDADE DO 

EXAME PELA SCGAP

QTDE

VALORES

DISPENSAS POR VALOR

16,7%

42,1%

Fonte: SCGAP




8. Impende destacar, ademais, que a Resolução nº 70/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho estabeleceu cumprir aos Controles Internos, especialmente, a fiscalização das obras consideradas de pequeno porte Aquelas enquadradas no limite previsto no art. 23, I, a da Lei nº 8666/93., além da elaboração de parecer quanto ao atendimento das diretrizes e referenciais de área e à adequação aos sistemas de custos fixados naquela Resolução. 
8.1. Impôs-se ainda às unidades de controle a análise das alterações de projeto, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias. 
8.2. Por conta de tal normativo, houve considerável incremento no tópico quanto ao exame de conformidade das contratações/alterações de obras e serviços de engenharia, sem prejuízo da necessidade de observância do contido no subitem 7.2.1. supra.
9. Quanto aos procedimentos referentes a termos de cooperação técnica firmados com instituições financeiras, e, ainda tendo por foco as diretrizes instituídas pela Decisão Normativa TCU nº 110/2010, neste tópico, a Secção empregará maiores esforços no ano em curso no acompanhamento de tais ajustes ou instrumentos congêneres, destacando o volume de recursos transferidos e a capacidade fiscalizatória do Órgão na execução destes acordos. 
10. Destaca-se ainda no âmbito de atuação da SCGAP no ano de 2011 a continuidade no acompanhamento do cumprimento do Ato 08/2009 – CSJT.GP.SE, a ser certificado através de uma ação de controle anual, bem como a avaliação objetiva quanto a efetiva disponibilização das informações referentes a contratos ou instrumentos congêneres no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV (item 15 da Decisão Normativa TCU nº 110/2010).
11. A gestão patrimonial do TRT 7ª Região, quanto à questão imobiliária, também será alvo de análise por esta Seção, tendo por produto a elaboração de anual de um relatório da situação encontrada. 
12. Por fim, a par de ter incorporadas às suas ações de controle novas demandas que exigirão maior envide de esforços (pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, capacitação, benchmarking, reuniões periódicas etc.), relevante destacar que esta Unidade contará, no primeiro semestre de 2011, com um quadro reduzido de servidores (dois Analistas Judiciários – Área Administrativa), para dar cabo às ações de controle propostas, razões pelas quais os limites superiores das faixas de valores dos procedimentos submetidos à análise de conformidade sofreram um acréscimo em relação ao PASAC de 2010 (por exemplo, os procedimentos de análise de pregão passarão de R$ 40.000,00 para R$ 60.000,00). 
12.1. O elastecimento do valor do limite superior em relação aos procedimentos de pregão eletrônico não implicará, todavia, enfraquecimento da amostra, uma vez que, se se tomar por base os pregões realizados 2010, ver-se-á que os acima de R$50.000,00 corresponderam a aproximadamente 80% do volume total contratado, conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 
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QUADRO RESUMO

1 - Pregões Eletrônicos concluídos em 2010

FAIXAS DE VALORES

QTDE

VALORES[1]

% VALOR

ATÉ R$ 20.000,00

23

261.250,51

7,45%

ENTRE R$ 20.000,01 E R$ 50.000,00

13

408.622,28

11,64%

ENTRE R$ 50.000,01 E R$ 100.000,00

10

784.865,82

22,37%

ACIMA DE R$ 100.000,00

9

2.054.304,11

58,54%

Total geral

55

3.509.042,72

100,00%

Fonte: Setor de Licitações c/c Licitações-e (BB) e SIAFI

Nota [1] - Incluem valores estimados para contratação no exercício financeiro.

2 - Processos Analisados pela SCGAP /ACI

RESULTADO

QTDE

VALORES

IRR

2

158.927,07

R

11

1.385.377,83

RC

9

1.266.913,87

RR

1

13.900,00

Total geral

23

2.825.118,77

Fonte: SCGAP/ACI

REPRESENTATIVIDADE DO 

EXAME PELA SCGAP

QTDE

VALORES

PREGÕES ELETRÔNICOS

41,8%

80,5%

Fonte: SCGAP/ACI



12.2. Demais disso, tendo em vista o enfoque da SCGAP, em consonância com o Programa de Gestão Estratégica do TRT, na área de TI (subitem 7.1 supra), a elevação dos valores das amostras não causará prejuízo às ações de controle ou perda da materialidade das tarefas, uma vez que os pregões realizados para aquisição de bens e serviços de TI envolvem, rotineiramente, somas mais vultosas (acima de R$ 60.000,00), o que torna, no nosso entender, justificada a alteração sugerida. 


REQUERIMENTO SECCIONAL

Como forma de melhor atender ao longo de 2011 todas as ações de competência desta Seção, solicita-se a i. Assessora de Controle Interno, após aprovação do Plano Anual de Ações de Controle para 2011, autorização para a equipe da Seção proceder ao repasse das informações aqui contidas, seguido da entrega de cópias deste Plano, às unidades cujas atribuições guardam maior vinculação com as atividades desenvolvida na SCGAP/ACI. O pedido se lastreia no fato de terem sido constatadas algumas ocorrências de não observância de remessa dos processos previstos no PASAC-2010, em tempo oportuno. 
As seguintes unidades deverão, a priori, ser oficiadas:
	Diretoria Geral;

Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças;
Assessoria Jurídica Administrativa;
Setor de Contratos/SAOF; e 
Setor de Licitações/DG.


Fortaleza, 20 de janeiro de 2011

Respeitosamente,

ASSINADO O ORIGINAL
Liliana R. Bastos de Alencar Araripe
Analista Judiciário – Coordenadora da SCGAP



          ASSINADO O ORIGINAL
George Peixoto Cunha            Fabiano Rego de Sousa
Analista Judiciário              Analista Judiciário
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO ADM. E PATRIMONIAL

AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
i. Exames de Conformidade
a. Verificação prévia À homologação dos procedimentos licitatórios, à adesão a Ata de Registro de Preços, à ratificação de procedimentos de contratação direta. - adequação legal das contratações e respectiva avaliação Segundo critérios de legalidade, publicidade, moralidade, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Das licitações referentes a obras e serviços de engenharia, cujos valores de contratação sejam superiores a R$100.000,00.
OBS: Na análise da Seção será enfocado o atendimento do subitem 7.2.1 
100% dos processos que se enquadrem na faixa de valor indicada
Pronunciamentos, pareceres, recomendações e diligências
a.2
Das licitações referentes a compras e outros serviços (excetuados os de engenharia), cujo valor de contratação seja superior a R$60.000,00. 
OBS: Para os bens e materiais de tecnologia da informação será enfocado o atendimento do subitem 7.2.1
100% dos processos que se enquadrem na faixa de valor indicada
Pronunciamentos, pareceres, recomendações e diligências
a.3
Da adesão a Atas de Registro de Preços de outros órgãos, cujo valor de contratação seja superior a R$60.000,00
100% dos processos que se enquadrem na faixa de valor indicada
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações, diligências, notas e relatórios
a.4
Das contratações diretas por inexigibilidade de licitação
100% dos procedimentos
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações, diligências, notas e relatórios
a.5
Das contratações diretas por dispensa, fundadas nas hipóteses dos arts. 17 (Alienação de bens) e 24, incisos III e seguintes, Lei nº 8.666/93 
100% dos procedimentos
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações, diligências, notas e relatórios


AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
i. Exames de Conformidade
b. Verificação prévia À celebração. - adequação legal dos atos de alteração de contratos e dos convênios e outros ajustes
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Das alterações e prorrogações de contratos, em processos sujeitos à análise da SCGAP/ACI, conforme os itens anteriores (a.1 a a.5) 
100% dos procedimentos (excetuando-se alterações de fiscal, de marca de produto e prorrogações de prazo de entrega de bens)
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações, diligências, notas e relatórios



AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
i. Exames de Conformidade
c. Verificação posterior - adequação legal e avaliação Segundo critérios de legalidade, publicidade, moralidade, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. de contratos e ajustes diversos
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1
Das contratações diretas por dispensa, fundadas no art. 24, incisos I e II, Lei nº 8.666/93
15% do total de procedimentos
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações, diligências, notas e relatórios
c.2

Dos acordos de cooperação e ajustes congêneres firmados com instituições financeiras
100% dos procedimentos
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações, diligências, notas e relatórios
d. Monitoramento
d.1

Monitoramento das recomendações contidas em manifestações decorrentes de ações de controle da seção
30% das recomendações expedidas, observando-se o critério da materialidade 
Notas de monitoramento


AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
ii. Controle Pontual
a. Demandas externas (TCU, CSJT e CNJ)
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Cumprimento de diligências e resposta a pedidos de informações
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
a.2
Encaminhamento e acompanhamento do cumprimento de determinações do TCU e dos Conselhos
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
b. Demandas Seccionais
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1. 
Avaliação do cumprimento do Ato CSJT 8/2009 e da Res. CNJ 102/2009
1 ao ano
Relatório
b.2
Auditoria de Gestão Seccional
1 ao ano
Relatório de Auditoria de Gestão Seccional (RAGS)
b.3
Planejamento Anual
1 ao ano
Plano Anual Seccional de Ações de Controle (PASAC)
b.4
Relatório Anual 
1 ao ano
Relatório Anual Seccional de Ações de Controle (RASAC)



AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL
ii. Controle Pontual
c. Ações Especiais
AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1.
Avaliação sobre a atualização das informações referentes a contratos a instrumentos congêneres no SIASG e SICONV
1 ao ano
Relatório
c.2 
Avaliação sobre a gestão do patrimônio imobiliário
1 ao ano
Relatório
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PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
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ANEXO 3 – PLANO ANUAL SECCIONAL DE AÇÕES DE CONTROLE (PASAC) – 2011 DA SEÇÃO DE CONTROLE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SCGOF)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO ORÇ. E FINANCEIRA

X:\ACI\SCGOF\RELATORIO DE ATIVIDADES\PASAC 2011

Plano Anual Setorial de Ações de Controle (PASAC) da
SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO ORÇ. E FINANCEIRA (SCGOF)


	INTRODUÇÃO


Trata-se o presente documento sobre a apresentação do Plano Anual Setorial de Ações de Controle (PASAC), que, dentre outros objetivos, pretende demonstrar, de modo sintético, os trabalhos propostos para a Seção de Controle de Gestão Orçamentária e Financeira (SCGOF) no exercício de 2011.
Inicialmente, destaca-se a posição de relevância do sistema de controle interno a partir da aquisição de status constitucional, já que o artigo 70 da Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
De acordo com o artigo 74 da Constituição Federal, o sistema de controle interno de cada Poder tem, dentre suas finalidades: 
- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal;
- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União; e
- apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional. 
Também é importante considerar que o Controle Interno assumiu novo e relevante compromisso a partir da introdução da Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa a estabelecer um novo marco institucional para a gestão pública no país, criando-se parâmetros e critérios destinados ao acompanhamento da ação dos gestores públicos com a arrecadação das receitas e realização das despesas públicas, a dívida fiscal e o volume de gastos com pessoal, viabilizando também a ação planejada, possibilitando ao administrador público a efetiva vivência do princípio da transparência administrativa.
Considerando que a competência da SCGOF, em conformidade com os Atos TRT nos. 101/05 e 123/07, está restrita ao controle da gestão orçamentária e financeira, o plano de ações proposto tem como foco a fiscalização contábil, orçamentária e financeira, abrangendo, ainda, a avaliação da gestão do Plano Plurianual e as ações de apoio ao controle externo, no que se refere à área de atuação desta Seção. 
Com o advento das mudanças ocorridas na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, foi inserida como ação desta Seção para o ano de 2011 à “Análise dos Procedimentos relativos à Depreciação de Bens”.
Observando-se que houve um decréscimo na quantidade de  processos de concessão de cartão de pagamento do governo federal (suprimento de fundos) no ano de 2010, contudo sendo ainda expressiva a quantidade de "irregularidades/erros" verificados nos procedimentos de auditoria a cargo da SCGOF, optou-se então pelo retorno da análise de 100% dos citados processos. 
Tendo em vista o histórico de regularidade dos mapas objeto das auditorias, e, em virtude de algumas limitações da Seção (recursos humanos, tempo e aumento de demandas) e alterações incluídas no rol de rotinas para a SCGOF no ano de 2011, alterou-se a periodicidade da realização das seguintes análises: 
- o “Monitoramento da Execução Orçamentária e Financeira” passa a ser bimestral, e;
- a “Análise dos Registros Contábeis relativos à Despesa de Pessoal” será trimestral.
Com vistas ao aperfeiçoamento dos procedimentos e à avaliação de resultados, foram apresentadas metas para cada ação proposta e índices de desempenho.  

	AÇÕES PROPOSTAS
	2.1. AÇÕES DE CONTROLE


EXAME DE CONFORMIDADE
Objetivo: Assegurar a regularidade da aplicação dos recursos públicos
	ADEQUAÇÃO LEGAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – ATESTAR A ADEQUAÇÃO LEGAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA BEM COMO AVALIÁ-LAS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA, ECONOMICIDADE E EFETIVIDADE


AÇÃO
META
PRODUTO
2.1.1.1
Auditar posteriormente, quanto às fases da despesa, os processos relativos a aquisições e contratações com e sem licitação
Auditar 10% (dez por cento) de todos os processos conclusos submetidos ao exame da ACI 
Parecer e recomendações 
2.1.1.2
Auditar posteriormente, quanto às fases da despesa, os processos relativos à concessão de Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF (suprimento de fundos)
Auditar 100% (cem por cento) de todos os processos conclusos submetidos ao exame da ACI 
Parecer e recomendações 
2.1.1.3
Examinar o Relatório de Gestão Fiscal
Realizar três análises (1º., 2º. e 3º. quadrimestres), obedecendo ao prazo de publicação 
Certificado
2.1.1.4
Monitorar a execução orçamentária e financeira
Realizar seis procedimentos de monitoramento (um a cada bimestre, após o fechamento do mês no SIAFI) 
Memorando, relatório contendo
quadros e gráficos demonstrativos 
	VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE


AÇÃO
META 
PRODUTO
2.1.2.1
Auditar as declarações de bens e renda de servidores ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas, encaminhadas pela Secretaria de Gestão de Pessoal, quanto ao cumprimento da obrigação disposta na Lei nº 8.730/93 e à variação patrimonial 
Auditar 10% (dez por cento) das declarações entregues à ACI 
Parecer, Relatório, Índice Geral  
	VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS – EXAMINAR A VERACIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS


AÇÃO
META 
PRODUTO
2.1.3.1
Analisar a contabilização geral da despesa
Realizar três análises dos balanços (orçamentário, financeiro, patrimonial, de variação patrimonial e demonstração das disponibilidades) ao ano, 1(um) à cada quadrimestre
Parecer e recomendações
2.1.3.2
Analisar os demonstrativos de movimentação de material e de bens
Realizar 12(doze) análises de demonstrativos (1 análise por mês)
Parecer e recomendações 
2.1.3.3
Analisar os procedimentos relativos à depreciação de bens
Realizar 3(três) análises (1a cada quadrimestre)
Parecer e recomendações
2.1.3.4
Analisar os registros contábeis relativos à despesa de pessoal
Realizar 4(quatro) análises dos mapas consolidados da folha de pagamento (1 análise por trimestre) 
Parecer e recomendações 
2.1.3.5
Auditar os procedimentos de encerramento de exercício financeiro e de abertura do exercício seguinte
Realizar 1(uma) auditoria  
Parecer e recomendações
	MONITORAMENTO


AÇÃO
META 
PRODUTO
2.1.4.1
Monitorar as auditorias de conformidade realizadas nos processos findos relativos a suprimentos de fundos, aquisições e contratações com e sem licitação 
Monitorar 100% (cem por cento) de todos os processos conclusos auditados
Despacho e 
notas de monitoramento

CONTROLE PONTUAL
Objetivo: atender às demandas internas e externas
VERIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PRAZOS DE DEMANDAS EXTERNAS (TCU, CNJ e CSJT) 

AÇÃO
META 
PRODUTO
2.1.5.1
Cumprir as diligências e prestar as informações solicitadas, no tocante à sua área de atuação
100% dos processos autuados atendidos no prazo
Diligências, informações e pronunciamentos
2.1.5.2
Encaminhar e acompanhar o cumprimento de determinações do TCU e dos Conselhos, no tocante à sua área de atuação

100% dos processos autuados atendidos no prazo
Diligências, informações e pronunciamentos
	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS SETORIAIS


AÇÃO
META 
PRODUTO
2.1.6.1
Avaliar o cumprimento do Ato CSJT 8/2009 e da Resolução CNJ 102/2009, no tocante à sua área de atuação
1(um) ao ano
Relatórios
2.1.6.2
Auditoria de Gestão Orçamentária e Financeira, por ocasião da Prestação de Contas do exercício de 2010
1(um) ao ano – 
até 31/5/2011
Relatório de Auditoria de Gestão Seccional (RAGS)
2.1.6.3
Elaborar o planejamento anual das ações de controle da SCGOF 
1(um) ao ano –
até 15/11/2011
Plano Anual Seccional de Ações de Controle (PASAC) - 2012
2.1.6.4
Elaborar o relatório anual das ações de controle da SCGOF 
1(um) ao ano –
até 16/1/2012
Relatório Anual Seccional de Ações de Controle (RASAC) - 2012


	INDICADORES DE DESEMPENHO


Indicadores são formas de representação utilizadas para acompanhar e melhorar os resultados. Não obstante as dificuldades técnicas e as limitações envolvidas, definir indicadores significa agir com foco nos resultados, de modo transparente, e mensurar a evolução do desempenho ao longo do tempo.
Ao definirmos nossos indicadores, orientamo-nos para nossos clientes (Presidente do E. TRT/7ª Região, bem como toda a sua estrutura administrativa e jurisdicional, Ordenador de Despesas e o TCU) e, também, para apurar dados que indiquem o grau de conformidade dos atos administrativos, servindo de referência para a comparação dos resultados apurados nos indicadores de gestão.


	3.1. RELAÇÃO DE INDICADORES 


TÍTULO
OBJETIVO
FORMA DE CÁLCULO
UNIDADE DE MEDIDA
OBSERVAÇÕES
Índice de Regularidade
Medir o grau de conformidade dos atos de gestão analisados.
Total de recomendações pela regularidade x 100/Total de recomendações realizadas  
Percentual
Recomendações incluem despachos, diligências, relatórios e pareceres.
Índice de Efetividade das Recomendações
Medir a efetividade da atuação da SCGOF em relação à melhoria da gestão administrativa.
Quantidade de recomendações acatadas x 100/Total de recomendações expedidas
Percentual
Recomendações incluem despachos, diligências, relatórios e pareceres.
Nível de Atendimento
Verificar o cumprimento das solicitações (demandas) feitas à SCGOF dentro de prazos estabelecidos. 
Quantidade de atendimentos no prazo das demandas x 100/Total das demandas
Percentual

Índice de Execução do PASAC
medir o grau de cumprimento do PASAC, a partir do percentual executado das metas estabelecidas para cada ação de controle
∑(% executado das metas estabelecidas)/
Número de ações de controle planejadas
Percentual


3.2. PADRÕES DE DESEMPENHO ADOTADOS PELA SCGOF

Ótimo 90 a 100% 
Bom 70 a 89%
Regular 50 a 69%
Ruim 20 a 49%
Péssimo 0 a 19%



4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

As ações propostas serão desenvolvidas, preferencialmente, de acordo com o cronograma de atividades constante no Project.Net. 

À apreciação da Assessora de Controle Interno. 
Fortaleza, 20 de janeiro de 2010.

0B
ASSINADO O ORIGINAL
MARCUS RÓGENES GOMES VERAS
Coordenador de Serviço Substituto
Seção de Controle de Gestão Orçamentária e Financeira
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ANEXO 4 – PLANO ANUAL SECCIONAL DE AÇÕES DE CONTROLE (PASAC) – 2011 DA SEÇÃO DE CONTROLE DA GESTÃO DE PESSOAL (SCGP)
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PLANO ANUAL SECCIONAL DE AÇÕES DE CONTROLE (PASAC) – SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO DE PESSOAS




“Não deixe que somente o entusiasmo seja o motivo do seu trabalho. Cultive o amor pelo que faz, pois o entusiasmo é da mente e o amor é do coração, do sentimento, o que é da mente é passageiro, o amor é eterno. Procure envolver com amor tudo aquilo que fizer com entusiasmo”. (Autor desconhecido)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO DE PESSOAS

PLANO ANUAL SECCIONAL DE AÇÕES DE CONTROLE (PASAC)
EXERCÍCIO DE 2011


I. INTRODUÇÃO

Este é o conjunto de ações que se pretende desenvolver na área de Gestão de Pessoas no ano de 2011, e que deverá integrar o Plano de Ações Anuais de Controle desta Assessoria a ser encaminhada à Presidência deste Tribunal para apreciação e autorização. 
2. Á teor do art.74 da Carta Política de 1988, a Assessoria de Controle Interno tem por finalidade apoiar a Douta Corte e Contas (controle externo) no cumprimento de sua missão institucional de fiscalização quanto à legalidade, legitimidade e economicidade dos atos da Administração Pública, bem como, analisar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, comunicando à Corte de Contas, quanto às ações ou práticas administrativas que importem atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos, dos quais resultem dano ao erário, sob pena de responsabilidade solidária.
3. Nesse diapasão, para cumprimento desse mister, esta Assessoria de Controle Interno dispõe dentre outras de uma Seção de Controle de Gestão de Pessoas (SCGP), que tem por atribuição acompanhar e controlar as diligências, decisões e acórdãos do Tribunal de Contas da União vinculados a área de pessoal, encaminhadas a este Tribunal, a fim de verificar o seu fiel cumprimento; emitir informações e pareceres quanto à legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, pensão e suas alterações, bem como nos atos de admissão e desligamento, a ser encaminhados ao Tribunal de Contas da união, para apreciação e registro; Acompanhar e revisar as sindicâncias e os processos administrativos disciplinares que acarretem prejuízos ao erário; atestar a regularidade das folhas de pagamento e verificar a consistência de remunerações e proventos, por meio de auditorias sistemáticas, recaindo, ainda, sobre sua incumbência o acompanhamento dos benefícios concedidos aos servidores.
4. Dado o grande espectro de competência aliada ao reduzido número de servidores e a grande complexidade dos trabalhos desenvolvidos por esta Unidade Técnica, faz-se necessário fazer um planejamento, baseados na hierarquização das atividades a serem controladas, nomeando, por conseguinte, alguns procedimentos que devam no ano de 2011 ser objeto de uma análise mais detalhada.
5. Considerando que no ano de 2010 fora planejado uma auditoria especial nos processos de diárias, mas dado o grande número de admissões analisadas, diligenciadas e encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, aliada às demandas extraordinárias e a complexidade das matérias relacionadas à direitos de servidores encaminhadas a esta Unidade para análise e emissão de parecer, tal atividade não foi executada.
6. Considerando que o processo referente à Auditoria processada no programa de assistência à saúde do servidor, somente retornou a esta Unidade Técnica em 16/12/2010, o monitoramento previsto para o ano de 2010 restou prejudicado.
7. Alvitra-se, que a auditoria nos processos de diárias, bem como, o monitoramento da auditoria realizada no programa de assistência à saúde do servidor, componha o plano de ações a ser executada por esta Unidade Técnica no ano de 2011. 

II. OBJETIVOS

O Plano de Ação proposta por esta Unidade Técnica tem por escopo assegurar a regular gestão dos recursos voltados a área de pessoal, através da análise dos controles internos, fiscalização e auditorias preventivas.

III. AÇÕES PROPOSTAS

No quadro a seguir consta o detalhamento das ações de controle planejadas para o exercício de 2011:


AÇÕES DE CONROLE DA GESTÃO DE PESSOAS
PROGRAMA
I. EXAME DE CONFORMIDADE
a. Análise da adequação legal da folha de pagamento

AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
a.1
Auditoria em folha de  pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas – procedimentos de risco.
4 auditorias anuais.
Diligências, Pré-relatórios e Relatórios de auditoria e de monitoramento
a.2
Conferência de Planilhas de Cálculos de Proventos
100% dos atos de proventos
Informações, pronunciamentos, recomendações e diligências
a.3
Auditoria de Mapas de Tempo de Serviço
100% dos mapas de tempo de serviço
Informações, pronunciamentos, recomendações e diligências
a.4
Fiscalização do cumprimento do comando contido nos §§ 1.º, 7.º e 8º do art. 5.º da Lei n.º 11.416, de 15/12/2007
1 ao ano
Informações e pronunciamentos
b. Análise Prévia à Concessão sobre a Adequação Legal dos Atos de Pessoal

AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Análise e manifestação em processos administrativos que visem à concessão de aposentadoria e de pensão a magistrados,  servidores e a seus dependentes ou respectiva alteração 
100% dos atos sujeitos a encaminhamento ao TCU. 
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações e diligências 
b.2
Auditoria dos atos de alteração de aposentadoria e pensão que impliquem em alteração do fundamento legal da concessão
100% dos processos autuados 
Diligências, pareceres e recomendações 
b.3
Análise e manifestação em processos relacionados a benefícios a aposentados e pensionistas, ainda que não acarrete alteração na concessão
100% dos processos autuados
Diligências, pareceres e recomendações
b.4
Análise e manifestação em processos administrativos que visem à averbação de tempo de serviço e a concessão de abono de permanência
100% dos processos autuados
Diligências, pareceres e recomendações
c. Análise da adequação legal da folha de pagamento

AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1.
Auditoria sobre os atos de concessão inicial de aposentadoria e pensão
100% dos atos sujeitos a encaminhamento ao TCU
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações e diligências
c.2
Auditoria sobre os atos de alteração de aposentadoria e pensão que impliquem em alteração do fundamento legal da concessão
100% dos atos sujeitos a encaminhamento ao TCU
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações e diligências
c.3
Auditoria sobre os atos de admissão e sobre atos de desligamento dos quais resulte débito para com o erário
100% dos atos sujeitos a encaminhamento ao TCU;
Pronunciamentos, informações, pareceres, recomendações e diligências
d. Monitoramento

AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
d.1
Monitoramento das recomendações contidas em manifestações decorrentes de ações de controle da seção
50% dos processos auditados
Notas de monitoramento
II. CONTROLE PONTUAL
a. Remessa de Atos ao TCU via SISAC Net
a.1
Remessa ao TCU dos atos de concessão iniciais de aposentadoria e pensão
Remessa, no prazo, de 100% dos atos
Parecer, informações e certidão de remessa
a.2
Remessa ao TCU dos atos de alteração de aposentadoria e pensão dos quais resulte alteração da fundamentação legal
Remessa, no prazo, de 100% dos atos
Parecer, informações e certidão de remessa
a.3
Remessa ao TCU dos atos de admissão
Remessa, no prazo, de 100% dos atos
Parecer, informações e certidão de remessa
b. Demandas Externas (TCU, CNJ e CSJT)

AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
b.1
Cumprimento de diligências e resposta a pedidos de informações
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
b.2
Encaminhamento e acompanhamento do cumprimento de determinações do TCU e dos Conselhos
100% da demanda, dentro do prazo concedido
Diligências, informações, pronunciamentos 
c. Demandas Seccionais. 

AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
c.1
Fiscalização da aplicação do Ato CSJT 8/2009 e da Resolução CNJ 102/2009
1 ao ano
Relatório
c.2
Auditoria de Gestão Seccional
1 ao ano – até 31/5/2011
Relatório de Auditoria de Gestão Seccional (RAGS)
c.3
Planejamento Anual
1 ao ano – até 15/11/2011
Plano Anual Seccional de Ações de Controle (PASAC) – 2012
c.4
Relatório Anual 
1 ao ano – até 16/1/2012
Relatório Anual Seccional de Ações de Controle (RASAC) – 2011 
d. Ações Especiais

AÇÕES DE CONTROLE
META(S)
PRODUTO(S)
d.1
Auditoria nos Procedimentos de Concessão de Diárias
1 ação no exercício
Relatório de Auditoria
d.2
Monitoramento da Auditoria no Programa do Auxílio Médico-Hospitalar 
1 ação no exercício
Relatório

Fortaleza (CE), 21 de janeiro de 2011.

    ASSINADO O ORIGINAL
SONILDES DANTAS DE LACERDA
           Coordenadora de Serviço da SCGP


MÁRCIA MARIA CASTRO FRAGA
  Analista Judiciária

      ASSINADO O ORIGINAL
DANTE COSTA LIMA VIEIRA JUNIOR
  Técnico Judiciário












ANEXO I

CRONOGRAMA DE AUDITORIA


I – AUDITORIA NOS PROCESSOS DE DIÁRIAS
1.1. Período – 1/8 a 30/9/2011

1.2. Planejamento – 3/8 a 20/8/2011
1.2.1. Estudos acerca da legislação pertinente a matéria
1.2.2. Elaboração da Matriz de Auditoria
1.2.3. Expedição do Memo a ser encaminhado ao Diretor Geral, comunicando-o acerca da Auditoria.

1.3. Auditoria – 21/8 a 15/9/2011
1.3.1. Elaboração da lista dos processos a serem analisados (Método – escolha aleatória)
1.3.2. Análise dos processos

1.4. Elaboração do Pré-relatório de Auditoria – 16/9 a 30/9/2011
1.4.1. Prazo para preparação dos expedientes de encaminhamento do Pré-Relatório – 3 a 4/10/2011

1.5.  Prazo para manifestação dos Setores acerca do Pré-Relatório – 5 a 30/10/2011

1.6. Elaboração do Relatório de Auditoria nos processos de Diárias – 7 a 25/11/2011
1.6.1. Prazo de preparação dos expedientes de encaminhamento do Relatório – 28 a 30/11/2011

1.7. Prazo para os Setores elaborarem o Plano de Ação sobre diárias – 1 a 20/12/2011


II – MONITORAMENTO DA AUDITORIA NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
2.1. Monitoramento do Plano de Ação proposto pela Divisão de Assistência ao Servidor (DAS) e pela Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal (DCPP)- 1 a 30/6/2011.
2.1.1. Análise do cumprimento das Recomendações – 1 a 15/7/2011
2.1.2. Relatório conclusivo – 18 A 29/7/2011


III – AUDITORIAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO
3.1. 1ª Auditoria 
3.1.1. Elaboração do Pré-Relatório – 1 a 28/2/2011
3.1.2. Elaboração dos expedientes para o encaminhamento do Pré-Relatório – 1 a 4/3/2011
3.1.3. Prazo para manifestação dos Setores – 7 a 31/3/2011
3.1.4. Análise das manifestações - 1 a 15/4/2011
3.1.5. Elaboração do Relatório – 18 a 29/4/2011

3.2. 2ª Auditoria – 
3.2.1. Elaboração do Pré-Relatório – 2 a 31/5/2011
3.1.2. Elaboração dos expedientes para o encaminhamento do Pré-Relatório – 1 a 3/6/2011
3.1.3. Prazo para manifestação dos Setores – 6 a 30/6/2011
3.1.4. Análise das manifestações - 1 a 15/7/2011
3.1.5. Elaboração do Relatório – 18 a 29/7/2011

3.3. 3ª Auditoria – 
3.2.1. Elaboração do Pré-Relatório – 1 a 31/8/2011
3.1.2. Elaboração dos expedientes para o encaminhamento do Pré-Relatório – 1 e 2/9/2011
3.1.3. Prazo para manifestação dos Setores – 6 a 30/9/2011
3.1.4. Análise das manifestações - 3 a 14/10/2011
3.1.5. Elaboração do Relatório – 17 a 28/10/2011

3.4. 4ª Auditoria 
3.2.1. Elaboração do Pré-Relatório – 3 a 30/11/2011
3.1.2. Elaboração dos expedientes para o encaminhamento do Pré-Relatório – 1 e 2/12/2011
3.1.3. Prazo para manifestação dos Setores – 5 a 30/12/2011
3.1.4. Análise das manifestações - 1 a 15/1/2012
3.1.5. Elaboração do Relatório – 16 a 31/1/2012



