PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Av. Agamenon Magalhães, 1.160 - Graças - 52010-904 – Recife - PE
Telefone: (81) 3194.9296 – Fax (81) 3194.9301 - sci@tre-pe.jus.br

Memorando n.º 41/2013/SCI

Recife, 18 de novembro de 2013.

Ao Exmº. Sr. Desembargador-Presidente.

Assunto: Planos de Ação Anual e Quadrianual da Secretaria de Controle .

Em cumprimento ao que dispõe os arts. 70 e 74 da Constituição Federal, os

artigos 13 a 15 do Regimento Interno da Secretaria deste Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco, bem como ao §1º do art. 9º da Resolução CNJ n.º 171/2013, submeto à

apreciação de V. Exa. o Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP) da Secretaria de Controle

Interno para o quadriênio 2014-2017, o qual contempla as atividades de auditoria, e o

Plano de Ação da Secretaria de Controle Interno, para o exercício de 2014, o qual

contempla as atividades de auditoria, fiscalização, acompanhamento e orientação da

gestão, ambos elaborados 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, sugiro que seja dada ciência do Plano de Auditoria de

Longo Prazo (PALP) às demais unidades deste Tribunal, notadamente à Assessoria de
Planejamento e Gestão Estratégica.
Respeitosamente,

MÔNICA PESSOA SOARES SPREAFICO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Av. Agamenon Magalhães, 1.160 - Graças - 52010-904 – Recife - PE
Telefone: (81) 3194.9296 – Fax (81) 3194.9301 - sci@tre-pe.jus.br

PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO (PALP)
QUADRIÊNIO 2014-2017.

O Plano de Auditoria de Longo prazo (PALP), previsto no art. 9º. Da



Resolução CNJ n.º 171, de 1º de março de 2013, da Secretaria de Controle Interno, foi

elaborado com o objetivo de garantir mais abrangência das ações de auditoria de forma
que abarque todas as áreas do TRE-PE em um determinado período de tempo, in casu, no

quadriênio de 2014 a 2017, e prevê a realização de auditoria nas seguintes áreas:


a) Gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

b) Avaliação de controles internos e suas interligações;
c) Classificação e controle da informação;

d) Avaliação de resultados (planejamento estratégico, projetos, programas);
e) Gestão das contratações;

f)

Gestão de Recursos Humanos, incluindo passivos;

g) e Gestão de Tecnologia da Informação.

As áreas ou temas de auditoria abordados neste planejamento são trazidos

em seu sentido amplo, a titulo diretivo, e serão detalhados ou acrescidos por ocasião do
Plano Anual de Auditoria (PPA) específico para cada ano.

PLANO DE AÇÃO DA SCI
EXERCÍCIO 2014

A Secretaria de Controle Interno, no exercício 2014, desenvolverá as

seguintes atividades:
1.

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS



Atividade: acompanhar, por amostragem, os procedimentos licitatórios destinados à



Objetivo: orientar a Administração na aplicação das normas legais e regulamentares,

contratação de serviços e à aquisição de bens.

a fim de assegurar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a eficácia dos
procedimentos.




2.

Fundamento: Fundamento: art. 74, II, da C.F. e art. 14, II, do Regimento Interno da

Secretaria do TRE/PE.

Produto Final: Despacho, Parecer ou Nota Técnica, assinalando possíveis ocorrências
e recomendações.

ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS


Atividade: acompanhar, por amostragem, os procedimentos de adesão à Ata de



Objetivo: orientar a Administração na aplicação das normas legais e regulamentares,

Registro de Preços destinados à contratação de serviços e à aquisição de bens.

a fim de assegurar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a eficácia dos
procedimentos.



Fundamento: art. 74, II, da C.F. e art. 14, II, do Regimento Interno da Secretaria do

TRE/PE.

Final:

Despacho,

Parecer

ou

Nota

Técnica,

assinalando

possíveis



Produto

3.

ORIENTAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO EM MATÉRIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

ocorrências e recomendações.



Atividade: prestar orientação à Administração em matéria referente a licitações e
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contratações, sempre que houver necessidade.


Objetivo: contribuir para a correta aplicação das normas legais e regulamentares, a

fim de assegurar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a eficácia dos
procedimentos de contratação.




4.

Fundamento: Fundamento: art. 74, II, da C.F. e art. 14, II, do Regimento Interno da

Secretaria do TRE/PE.

Produto Final: Despacho, Parecer ou Nota Técnica, consignando recomendações e
procedimentos a serem adotados.

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE OBRAS



Atividade: acompanhar o plano de obras, bem como sua atualização ou alteração, que



Objetivo: verificar as prioridades, critérios e ponderações elencados, a fim de

será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral.

assegurar sua consonância com a Resolução TSE nº 23.369/2011 e Resolução CNJ nº
114/2010.



Fundamento: art. 74, II, da C.F., art. 14, II, do Regimento Interno da Secretaria do



Produto

5.

TRE/PE, Resolução TSE nº 23.369/2011 e Resolução CNJ nº 114/2010.
Final:

pertinentes.

Parecer

assinalando

possíveis

ocorrências

e

recomendações

ACOMPANHAMENTO DOS TERMOS ADITIVOS



Atividade: acompanhar as solicitações de termos aditivos relativos à reforma ou



Objetivo: verificar se as alterações de projeto, especificações técnicas, cronograma

construção de imóveis previstas no plano de obras.

físico-financeiro e planilhas orçamentárias encontram-se devidamente justificadas e
em consonância com a Resolução TSE nº 23.369/2011 e Resolução CNJ nº 114/2010.




6.

Fundamento: art. 74, II, da C.F. e art. 14, II, do Regimento Interno da Secretaria do

TRE/PE, Resolução TSE nº 23.369/2011 e Resolução CNJ nº 114/2010.

Produto Final: Relatório de Acompanhamento com as recomendações pertinentes,
caso necessário.

ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE DISPENSA E DE INEXIGIBILIDADE



Atividade: acompanhar, por amostragem, os procedimentos de contratação mediante



Objetivo: assegurar a legalidade, legitimidade, a economicidade e a eficácia das

dispensa e inexigibilidade de licitação.

contratações efetuadas por este Tribunal.
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Fundamento: art. 74, II e IV, da C.F. e art. 14, II, do Regimento Interno da Secretaria

do TRE/PE.

Produto Final: Despacho, Parecer ou Nota Técnica, assinalando possíveis ocorrências
e recomendações.

ACOMPANHAMENTO

PERIÓDICO

DOS

REGISTROS

CONTÁBEIS

EFETUADOS

NO

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI

Atividade: examinar, por amostragem, os registros efetuados nas contas contábeis

de execução orçamentária, financeira e patrimonial, por meio do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.


Objetivo: verificar a regularidade e a fidedignidade da execução orçamentária,



Fundamento: art. 74, II, da C.F.; art. 75 e arts. 83 a 106 da Lei n.º 4.320/64; IN/STN n.º



Produto Final: Despacho, Parecer, Nota Técnica ou Relatório, apontando possíveis

financeira e patrimonial.

8.



5/96; IN/STN n.º 6/07 e art. 14, II e III, do Regimento Interno da Secretaria do TRE/PE.
ocorrências e consignando recomendações.

ANÁLISE PERIÓDICA NOS ESTOQUES FÍSICOS E NAS CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO DO

ALMOXARIFADO E DO PATRIMÔNIO

Atividade: conferir, no SIAFI, as contas contábeis de movimentação de materiais do

Almoxarifado e do Patrimônio, em confronto com o Relatório de Movimentação de
Almoxarifado – RMA e o Relatório de Movimentação de Bens Móveis – RMB, extraídos
do ASI.





9.



Objetivo: verificar a regularidade dos registros de entrada e de saída de bens móveis

e imóveis.

Fundamento: art. 74, II, da C.F.; IN/STN n.º 5/96 e IN/STN n.º 12/96.

Produto Final: Certificação dos Relatórios de Movimentação de Almoxarifado e de

Movimentação de Bens Móveis.

ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA

UNIÃO

Atividades: conferir e certificar, quadrimestralmente, as informações constantes do
Relatório de Gestão Fiscal, publicado na imprensa oficial e remetido on-line ao

Tribunal de Contas da União.
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Objetivo: verificar a regularidade e a adequação das informações do Relatório com os

limites impostos pela Lei de Responsabilidade de Fiscal, bem como auxiliar o controle
externo no cumprimento de sua missão institucional.



10.



Fundamento: art. 74, II, da C.F.; arts. 54 e 55 da Lei Complementar n.º 101 de

4/5/2000 e art. 5º, I, da Lei n.º 10.028/2000.

Produto Final: Certificação do Relatório de Gestão Fiscal.
ACOMPANHAMENTO

PERIÓDICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

DA

REGULARIDADE

DAS

PLANILHAS

DE

Atividade: Examinar, por amostragem, a elaboração dos cálculos das planilhas de

composição de custos e formação de preços constantes nos procedimentos
administrativos de licitações para contratação de prestação de serviços terceirizados.



Objetivo: identificar eventuais incorreções ou dados desatualizados constantes nas

planilhas orçamentárias de preço, a fim de evitar possíveis danos ao erário e garantir
a correta previsão orçamentária e financeira contratual.



11.

Fundamento: art. 74, II, da C.F. e art. 7º, I e II, da Lei n.º 8.666/93.
Produto Final: Despacho ou Parecer.

ORIENTAÇÃO ÀS CONSULTAS DAS UNIDADES



Atividade: responder aos questionamentos formulados pelas diversas unidades deste



Objetivo: dirimir dúvidas quanto à execução orçamentária, financeira, orçamentária e



12.




tribunal;

patrimonial das unidades.

Fundamento: art. 74, II, da C.F. e art. 15, I e V, do Regimento Interno da Secretaria do

TRE/PE.

Produto Final: Parecer, Despacho ou mensagens eletrônicas.
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Atividade: acompanhar, por amostragem a execução orçamentária quanto aos

princípios orçamentários e deliberações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal;

Objetivo: contribuir com a redução das inscrições de valores em restos a pagar e

melhoria da qualidade da execução orçamentária;

Fundamento: Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e art. XX da Constituição

Federal, art. 74, II, da C.F. e art. 15, I e V, do Regimento Interno da Secretaria do
TRE/PE., bem como posicionamentos doutrinários concernentes ao tema.



Produto Final: Parecer, Despacho ou mensagens eletrônicas e Relatórios.
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ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE INVENTÁRIOS ANUAIS DO ALMOXARIFADO E DO

PATRIMÔNIO



Atividade: examinar os saldos das contas contábeis bem como as recomendações



Objetivo: verificar a regularidade e a fidedignidade dos dados apresentados pelas




14.

feitas pelas Comissões dos Inventários.

Comissões dos Inventários.

Fundamento: art. 74, II, da C.F. e art. 15, I e V, do Regimento Interno da Secretaria do

TRE/PE.

Produto Final: Parecer ou Despacho apontando possíveis ocorrências e consignando

recomendações.

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS



Atividade: examinar os procedimentos de suprimento de fundos em todas as suas



Objetivo: verificar a regularidade das despesas realizadas por meio de suprimento de




15.




fases;

fundos.

Fundamento: art. 74, II, da C.F.; Lei n.º 4.320/64; Macrofunção Siafi 021121 e art. 14,

III, do Regimento Interno da Secretaria do TRE/PE.

Produto Final: Despacho, Parecer, Nota Técnica ou Relatório, apontando possíveis
ocorrências e consignando recomendações.

AUDITORIA NO ABSENTEISMO DURANTE O EXPEDIENTE DE TRABALHO PARA
COMPARECIMENTO DE SERVIDOR À CONSULTA MÉDICA

Atividade: examinar os afastamentos do servidor durante o expediente para

comparecer a consulta médica.

Objetivo: verificar a legalidade e a regularidade dos afastamentos de servidores

durante o expediente, para comparecer a consultas médicas, bem como identificar
sua legalidade e regularidade.




Fundamento: art. 7º, XIII a XV, XXII e XXVII da CF e arts. 19 e 116, I, III, IX e X, e 117,

I, da Lei n.º 8.112/90.

Produto Final: Relatório de Auditoria, indicando as ocorrências verificadas e as
recomendações pertinentes.
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AUDITORIA NOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE
CAPACITAÇÃO
Atividade: avaliar a execução e o cumprimento do Plano de Capacitação previsto no

Planejamento Estratégico 2010-2014 deste Tribunal.

Objetivo: orientar a Administração quanto à efetiva implementação do Plano

mencionado supra.



Fundamento: Resolução TSE n.º 22.572/07; Planejamento Estratégico do TRE/PE



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

17.


(2010-2014); Plano de Capacitação 2013 - 2014

recomendações pertinentes.

AUDITORIA NO PROGRAMA DE ESTÁGIO CURRICULAR NO ÂMBITO DO TRE/PE
Atividade: examinar o programa de seleção de estágio curricular para estudantes

regularmente matriculados em instituições de ensino cadastradas ou conveniadas
com o TRE/PE.





18.


Fundamento: Lei nº 11.788/08 e Resolução TRE/PE nº 181/12.

Objetivo: verificar a regularidade e a conformidade do programa de estágio curricular

no âmbito do TRE/PE.

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

ANÁLISE DOS ATOS DE ADMISSÃO
APOSENTADORIA E PENSÃO

E

DE

CONCESSÃO

OU

ALTERÇÃO

DE

Atividade: examinar os atos de admissão, de desligamento e de concessão de
aposentadorias e pensões, para fins do registro perante o TCU, por meio do Sistema
de Apreciação e Registro dos Atos de Admissões e Concessões - Sisac.



Objetivo: verificar a legalidade dos atos de admissão, de desligamento e de

concessão de aposentadoria e pensão a serem enviados para o TCU.



Fundamento: art. 74, II, da CF e art. 15, V e XVII, do Regimento Interno da Secretaria



Produto Final: parecer eletrônico no Sisac, para fins de encaminhamento do ato ao

19.

do TRE/PE; Lei n.º 8.112/90 e IN TCU n.º 55/07.

Tribunal de Contas da União.

MONITORAMENTO DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO ANO DE 2013.
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AUDITORIA DE OBRAS
Atividade: examinar os procedimentos adotados no planejamento e execução das

obras de construção e reforma de imóvel do TRE/PE (por amostragem).

Objetivo: assegurar a regularidade e legalidade da execução de obra deste TRE/PE

(por amostragem), à luz das normas legais e contratuais aplicáveis.

Fundamento: Resolução CNJ n.º 114/10 e Resolução TSE n.º 23.369/11.

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

AUDITORIA NO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DAS SOLUÇÕES DE T.I.

(INVESTIMENTOS, COMPRAS, AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS CONTÍNUOS OU
NÃO, SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA)



Atividade: examinar os procedimentos adotados no planejamento e execução das



Objetivo: avaliar o cumprimento da legislação pertinente, bem como o risco e

contratações das soluções de tecnologia da informação do TRE/PE.

controles implementados a fim de mitigá-lo para o planejamento das contratações de
soluções de tecnologia da informação no TRE/PE.



Fundamento: Lei n.º 8.666/1993, Resolução CNJ n.º 182/2013, Decreto n.º 2.271/1997
e Instrução Normativa n.º 4/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP), além de
acórdãos do Tribunal de Contas da União que versem sobre o tema.


Produto Final: Preenchimento da Matriz de Procedimentos elaborada pelo Conselho

Nacional de Justiça – CNJ, resultado das Ações Coordenadas de Auditorias, conforme
previsto na Resolução CNJ nº 171/ 2013.

22.

RECIFE

AUDITORIA NO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES DA CIDADE DE



Atividade: examinar os procedimentos adotados no planejamento e execução do



Objetivo: avaliar o cumprimento da legislação pertinente, bem como o risco e

processo de recadastramento biométrico dos eleitores da cidade de Recife.

controles implementados a fim de mitigá-lo para o planejamento do recadastramento
dos eleitores da cidade de Recife.




Fundamento: Resolução n.º 23.335/2011.

Produto Final: Relatório de Auditoria, consolidando as ocorrências verificadas e
consignando as recomendações pertinentes.
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EXAME NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARTIDÁRIAS



Atividade: examinar, à luz das normas aplicáveis, as prestações de contas dos



Objetivo: averiguar a regularidade da escrituração contábil das agremiações

diretórios regionais dos partidos políticos.

partidárias, verificando a adequação da mesma à real movimentação financeira e

patrimonial dos partidos políticos com funcionamento no Estado de Pernambuco, bem
como a regular aplicação dos recursos oriundos Fundo Partidário.



24.



Fundamento: Lei n.º 9.096/95, bem como arts. 1º; 3º, II; 24 e 27 da Resolução TSE n.º

21.841/04.

Produto Final: Parecer técnico com fito de subsidiar o julgamento da prestação de

contas realizado pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

TREINAMENTO SOBRE O EXAME NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CAMPANHA DAS

ELEIÇÕES GERAIS DE 2014

Atividade: realizar um treinamento destinado aos servidores que comporão a
comissão de exame de contas eleitorais acerca da resolução que disciplinará a
prestação de contas de campanha, bem como da operacionalização dos Sistemas de

Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – Módulos I - Cadastro e II - Analista, para as
Eleições 2014.



Objetivo: capacitar os respectivos servidores para a realização do exame das

prestações de contas de campanha dos candidatos, dos diretórios partidários e dos
comitês financeiros, referentes às eleições gerais.




Fundamento: Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE que disporá sobre arrecadação e

aplicação de recursos nas eleições municipais 2014.

Produto Final: viabilizar a eficácia e eficiência dos trabalhos realizados pelos

servidores da comissão no exame das prestações de contas dos candidatos, diretórios
partidários estaduais e comitês financeiros.

25.


EXAME NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES 2014
Atividade: examinar, à luz das normas aplicáveis, as prestações de contas de comitês

financeiros, diretórios partidários estaduais e candidatos por ocasião das Eleições
Gerais de 2014.




Objetivo: averiguar a regularidade da arrecadação e da aplicação de recursos de

campanha efetivadas pelos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros.

Fundamento: Lei n.º 9.504/97 e Resolução TSE que disporá sobre arrecadação e

aplicação de recursos nas eleições municipais 2014.
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Produto Final: Parecer técnico emitido em cada processo de prestação de contas de

campanha, com fito de subsidiar o julgamento pelo pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco.

26.



EXAME, EM GRAU DE RECURSO, NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS E

PARTIDÁRIAS

Atividade: examinar, em grau de recurso e quando solicitado pelo desembargador

relator, as prestações de contas anuais dos diretórios municipais dos partidos
políticos, bem como as contas de campanha dos candidatos a prefeito e vereador,
respectivos partidos políticos e comitês financeiros.



Objetivo: averiguar a regularidade da escrituração contábil das agremiações

partidárias, verificando a adequação da mesma à real movimentação financeira e

patrimonial dos diretórios partidários municipais, incluindo-se, quando for o caso, a
regular aplicação dos recursos oriundos Fundo Partidário; bem como averiguar a

regularidade da arrecadação e da aplicação de recursos de campanha efetivadas
pelos candidatos, partidos políticos e comitês financeiros nas eleições municipais.



Fundamento: Lei n.º 9.096/95, Resolução TSE n.º 21.841/04, Lei n.º 9.504/97 e

Resolução TSE n.º 23.376/12.

Produto Final: Parecer técnico com fito de subsidiar o julgamento dos recursos

eleitorais (matérias: prestação de contas partidária e eleitoral) realizado pelo pleno do
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

