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Memorando n.º 175/2014/SCI
Recife, 10 de Dezembro de 2014.
Ao Exmº. Sr. Desembargador-Presidente.

Assunto: Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Controle Interno – Ano 2015.

Em cumprimento ao que dispõe os arts. 70 e 74 da Constituição
Federal, os artigos 28 a 38 do Regimento Interno da Secretaria deste Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco (Resolução TRE-PE nº 205/2013), bem como ao
disposto nos arts. 9º a 13 da Resolução CNJ n.º 171/13, submeto à apreciação de V.
Exa. o Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Controle Interno referente ao
exercício de 2015, que contempla as atividades de controle e fiscalização, bem como
as de avaliar o cumprimento das metas do Plano Plurianual (PPA), programas de
governo,

orçamento

e

os

resultados

da

gestão

orçamentária,

financeira

e

patrimonial, tendo sido elaborado com o fito de verificar a regularidade, legalidade e
legitimidade dos atos administrativos e contribuir para viabilizar a realização da
missão institucional deste órgão, com a consagração da eficiência, eficácia e
efetividade da gestão.
2.

Por oportuno, informo que o Plano Anual de Auditoria da

Secretaria de Controle Interno, Exercício de 2015, rastreia sua programação com base
no Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), elaborado para o quadriênio 2014-2017,
conforme Memorando Nº 41/13/SCI, SADP Nº 88.676/13, e nas orientações emanadas
da Secretaria de Controle Interno do Conselho Nacional de Justiça – CNJ em seu
Parecer nº 2/2013-SCI/PRESI/CNJ, no item 7, Inciso I, alíneas “c”, “d” e “h”.
Respeitosamente,

MÔNICA PESSOA SOARES SPREAFICO MONTEIRO
Secretária de Controle Interno
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA DA SCI
ANO 2015
Consoante disposições dos arts. 70 e 74 da Constituição Federal,
incumbe ao sistema de controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas
no plano plurianual e 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, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional.
No mesmo sentido estão as disposições da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União – TCU (Lei nº 8.443/92), que descrevem, nos arts. 49 a 52, as
atividades obrigatórias do sistema de controle interno.
Contudo, diante da impossibilidade de se aplicarem os procedimentos
de auditora na totalidade dos atos de gestão praticados pela administração do
TRE/PE, é imprescindível a definição de amostra, especificando-se as áreas a serem
auditadas no decorrer do exercício de 2015. A Resolução CNJ n.º 171/2013 determina
no artigo 12, que devem ser consideradas a materialidade, a relevância, a criticidade
e o risco, quando da elaboração do PAA. Dessa forma, a Secretaria de Controle
Interno – SCI, além das variáveis estabelecidas na referida Resolução, considerou os
seguintes critérios na definição das auditorias a serem realizadas no exercício de
2015:
1) Das 6 (seis) áreas que serão submetidas a exame no exercício de 2015, quatro
(Segurança da informação, Prestação de Serviços de Manutenção e de Serviços
Diversos Complementares, Registro Eletrônico de Frequência e Programa de
Assistência

Médica

na

modalidade

direta)

não

foram

objeto

de

auditoria

anteriormente, o que possibilita a existência de vulnerabilidades na execução de seus
processos de operacionalização, tornando-as áreas críticas na condução das
estratégias institucionais. Quanto a última (Adicional por serviços extraordinários), foi
considerado o volume de recursos gastos em função da eleição de 2014;
2) Consoante determinação do Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
Tribunal, no despacho constante do Memorando nº 161/2014/SCI, protocolo nº
89.157/2014, em 9/12/14, foi incluída, no presente Plano Anual de Auditoria - Ano
2015, auditoria na Prestação de Serviços de Manutenção e de Serviços Diversos e
Complementares (Contrato nº 16/2014). A referida decisão ensejou, diante da
exiguidade de tempo, a supressão da auditoria de Cumprimento da Lei de Acesso à
Informação, prevista para o ano de 2015, sendo a mesma transferida para o Plano de
Auditoria de 2016;
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3) Levou-se em conta as atividades das unidades administrativas que representam
risco inerente ao não cumprimento das metas estratégicas, considerando a
necessidade de aperfeiçoamento dos seus procedimentos e controles internos, por
constituírem-se como elementos impulsionadores do cumprimento da missão
institucional deste TRE/PE;
4) Com intuito de garantir alinhamento entre as atividades de auditoria e o
planejamento da estratégia organizacional, observou-se a existência de vinculação
das áreas selecionadas para aplicação dos procedimentos de auditoria com o
Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário.
A partir do estabelecimento e observação desses critérios, a SCI tem
seu Plano Anual de Auditoria 2015 composto das seguintes auditorias:
1. AUDITORIA NO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DAS UNIDADES DO TRE-PE


Atividade: Examinar os procedimentos desenvolvidos e implementados pelas
unidades administrativas do TRE-PE necessários ao efetivo controle de suas
atividades.



Objetivo: Verificar a existência e a suficiência/eficiência de controles internos nas
unidades administrativas do TRE-PE na redução ou eliminação dos riscos, erros e
desperdícios inerentes à execução dos processos.



Fundamentação legal: Art. 74 da C.F., art. 34, IV, do Regimento Interno da
Secretaria do TRE-PE.



Produto Final: Relatório de Auditoria relativo ao Sistema de Controles Internos das
unidades do TRE-PE, indicando as ocorrências verificadas e as recomendações
pertinentes.

2. AUDITORIA NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO


Atividade: Averiguar a elaboração e aplicação da Política de Segurança da
Informação no âmbito do TRE/PE.



Objetivo: Verificar a adequação da geração, tratamento, divulgação, acesso e
arquivamento das informações no âmbito da Justiça Eleitoral de Pernambuco, de
forma

a

garantir

sua

confidencialidade,

integridade,

disponibilidade,

autenticidade e legalidade.


Fundamentação legal: Lei nº 11.419/06, Resolução CNJ nº 70/09, Resolução CNJ nº
90/09, Resolução TSE nº 20.882/2001, Resolução TSE nº 22.833/2008, Resolução
TSE nº 23.266/2010, Resolução TSE nº 22.780/2008, Resolução TRE-PE nº
016/2001, Resolução TRE-PE nº 151/2011, Resolução TRE-PE nº 164/2012, INT
TRE-PE n.º 02/2012, Portaria TRE/PE nº175/2013, INT TRE-PE nº 03/2014, INT TREPE nº 04/2014, Portaria TRE-PE nº 758/2002 e Acórdão TCU nº 1603/08 – Plenário.
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Produto Final: Relatório de Auditoria relativo à implementação da Política de
Segurança de Informação no TRE/PE, indicando as ocorrências verificadas e as
recomendações pertinentes.

3. AUDITORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS
DIVERSOS COMPLEMENTARES

•

Atividade: Examinar o cumprimento efetivo das cláusulas contratuais
referentes à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de
serviços diversos complementares das instalações prediais da sede do
TRE/PE.

•

Objetivo: Averiguar a eficácia, eficiência e economicidade dos procedimentos
relacionados à execução e gestão contratual dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva e de serviços diversos complementares das instalações
prediais da sede do TRE/PE.

•

Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Res. TRE/PE nº 205/13
e IN TRE/PE nº1/2011 e Decreto n.º 7.746/12.

•

Produto Final: Relatório de Auditoria relativo ao cumprimento do contrato dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva e de serviços diversos
complementares das instalações prediais da sede do TRE/PE, indicando as
ocorrências verificadas e as recomendações pertinentes.

4. AUDITORIA NO REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA
•

Atividade: Examinar os registros eletrônicos efetuados pelos servidores do
TRE/PE, no sistema de Ponto Eletrônico.

•

Objetivo: Avaliar a regularidade e a legalidade dos registros eletrônicos de
frequência, no âmbito do TRE/PE.

•

Fundamento: Art. 74, II da C.F.; arts. 19 e 44 da Lei nº 8.112/90; art. 33, III do
Regulamento Administrativo do TRE/PE; art. 1º da Resolução CNJ nº 88/09; e
Portaria TRE/PE nº 830/12.

•

Produto Final: Relatório de Auditoria indicando as ocorrências verificadas e as
recomendações pertinentes.

5. AUDITORIA NO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
•

Atividade: Examinar o pagamento do serviço extraordinário, no âmbito do
TRE/PE.

•

Objetivo: Avaliar a regularidade e a legalidade dos procedimentos de
concessão e pagamento do serviço extraordinário, por parte deste Tribunal.

•

Fundamento: Art. 74, II e incisos XV e XVI do art. 7º, c/c § 3º do art. 39 da C.F.;
arts. 73 e 74 da Lei nº 8.112/90; art. 33, III do Regulamento Administrativo do
TRE/PE; Resolução TRE/PE nº 220/14; e Resolução TSE n° 22.901/08 alterada
pela Resolução TSE Nº 23.386/12.
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•

Produto Final: Relatório de Auditoria indicando as ocorrências verificadas e as
recomendações pertinentes.

6. AUDITORIA NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA MODALIDADE INDIRETA
•

Atividade: Examinar a regularidade na concessão do auxílio destinado a
custear o Programa de Assistência Médica na modalidade indireta, aos
servidores do TRE/PE.

•

Objetivo: Verificar a legalidade e a regularidade dos atos de concessão do
auxílio destinado a custear a assistência médica, na modalidade indireta, no
âmbito do TRE/PE.

•

Fundamento: Art. 74, II da C.F.; art. 33, III do Regulamento Administrativo do
TRE/PE; Resolução TRE nº 88/07, alterada pelas Resoluções TRE nº 122/09 e
nº 134/2010, e Portaria TRE/PE nº 588/09.

•

Produto Final: Relatório de Auditoria, indicando as ocorrências verificadas e as
recomendações pertinentes.

7. MONITORAMENTO DAS AUDITORIAS REALIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

•

Atividade: Acompanhar as providências adotadas pelas unidades auditadas
em relação às recomendações constantes do relatório de auditoria.

•

Objetivo: Verificar se as unidades auditadas adotaram as providências
necessárias à implementação das recomendações, corrigindo a causa dos
problemas e as deficiências consignadas nos relatórios de auditoria.

•

Fundamentação legal: Arts. 39 e 40 da Resolução TRE-PE n.º 217/2014.

•

Produto Final: Despacho relativo à avaliação quanto ao cumprimento ou não
das recomendações insertas nos relatórios de auditoria.

8. ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE CONTAS

•

Atividade: Elaborar o Processo de Contas do exercício de 2014, a ser
encaminhado ao Tribunal de Contas da União, a partir da análise das
informações contidas no Relatório de Gestão, bem como daquelas solicitadas
às unidades administrativas deste TRE/PE.

•

Objetivo:

Certificar

a

legalidade

e

avaliar

os

resultados

da

gestão

orçamentária, financeira, operacional e patrimonial; o cumprimento das metas
previstas no Plano Plurianual; a execução do orçamento e dos Programas de
Trabalho; e o alcance dos objetivos e metas estabelecidos, com base nos
indicadores de gestão.
•

Fundamentação legal: Art. 74, I, II e IV, da C.F./88, Instrução Normativa TCU n.º
63/2010, Decisão Normativa TCU n.º 140/14.

•

Produto Final: Emissão de Relatório de Auditoria, Parecer e Certificado de
Auditoria.
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9. PLANEJAMENTO DAS AUDITORIAS PARA O ANO DE 2016

•

Atividade:

Elaborar o Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Controle

Interno – PAA, exercício 2016, para fins de realização de auditorias, que
deverá evidenciar as áreas de exame e análise prioritárias e observar as
normas e diretrizes pertinentes.
•

Objetivo: Dimensionar a realização dos trabalhos de Auditoria visando
priorizar a atuação preventiva e atender aos padrões e diretrizes indicados
pelo CNJ.

•

Fundamentação legal: Resolução CNJ n.º 171/2013.

•

Produto Final: Memorando contendo o Plano Anual de Auditoria da SCI.

