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O presente Plano Anual de Auditoria e Atividades de Controle (PAA) para o 

exercício de 2016 foi elaborado em atendimento à Resolução CNJ 171, de 01/03/2013 e demais 
normas aplicáveis e contempla as atividades de controle e de auditoria do Núcleo de Controle 
Interno desta Seção Judiciária.    

 
O objetivo definido para as atividades do Núcleo de Controle Interno da Seção 

Judiciária de Minas Gerais, para execução do PAA, é contribuir para que a gestão dos recursos 
disponibilizados para a Seccional seja conduzida com acompanhamento, controle e avaliação dos 
resultados, pautando-se nos princípios da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e 
efetividade. 

 
Para atingir tal objetivo, o presente plano prevê a realização de auditorias contábil, de 

conformidade e operacional. Ele contempla também o monitoramento da implementação das 
recomendações e determinações da Secretaria de Controle Interno do TRF - 1ª Região e do 
Tribunal de Contas da União. 

 
O Plano Anual de Auditoria para 2016 está composto por atividades que visem 

garantir tanto a realização das atribuições relacionadas às ações de auditoria quanto à 
manutenção daquelas específicas de controle de caráter sistemático e de cunho obrigatório, 
decorrentes de determinações dos Órgãos competentes. 

 
Os critérios a seguir serão considerados para o estabelecimento de prioridades na 

execução das auditorias: 
 
- Materialidade¹ – representatividade dos valores orçamentários ou recursos 

financeiros / materiais alocados e/ou do volume de bens e valores efetivamente geridos; 
- Relevância¹ – importância do planejamento em relação às ações a serem 

desenvolvidas;  
- Criticidade¹ – representatividade do quadro de situações críticas efetivas ou 

potenciais a ser controlado; 
  -  Risco¹ – possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido 
em termos de consequências e probabilidades – risco humano (erro não intencional, qualificação, 
fraude); de processo (modelagem, transação, conformidade e controle técnico) e tecnológico 
(equipamentos, sistemas, confiabilidade da informação). 

 
 No desempenho das atividades serão efetuadas as seguintes auditorias: 
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AUDITORIA DE CONFORMIDADE  
 
A auditoria de conformidade tem como objetivo o exame dos atos e fatos da gestão 

com vistas a certificar, exclusivamente, a observância às normas em vigor. ¹ 
 
 
AUDITORIA CONTÁBIL  
 
A auditoria contábil tem por objetivo certificar se os registros contábeis foram 

efetuados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, com a legislação e se as 
demonstrações originárias refletem adequadamente a situação econômico-financeira do 
patrimônio, os resultados do período administrativo examinado e as demais situações 
apresentadas. ¹ 

 
   

 AUDITORIA OPERACIONAL 
 

A auditoria operacional tem como objetivo avaliar as ações gerenciais e os 
procedimentos relacionados ao processo operacional ou parte dele, com a finalidade de certificar 
a efetividade e oportunidade dos controles internos e apontar soluções alternativas para a 
melhoria do desempenho operacional. Sua abordagem é de apoio e procura auxiliar a 
administração na gerência e nos resultados por meio de recomendações que visem aprimorar 
procedimentos e controles. ¹ 

 
Na fase da pré-auditoria, será efetuada a seleção das atividades e/ou sistemas a serem 

auditados, a fim de identificar indícios de problemas ou deficiências para a definição dos 
trabalhos in loco. Nessa fase, será iniciada a elaboração dos programas-piloto e realizada a 
avocação e a análise de processos administrativos, a fim de subsidiar o desenvolvimento dos 
trabalhos de auditoria. O resultado da análise dos processos avocados constará das orientações a 
serem encaminhadas à unidade auditada. 

 
No desenvolvimento dos programas-piloto, serão objetos de exame os procedimentos 

relacionados aos processos operacionais e o funcionamento dos sistemas de controle 
administrativos utilizados na gestão. 

 
Estão previstas ainda a participação do Núcleo de Controle Interno nas auditorias a 

serem realizadas na Seccional, pela Divisão de Auditoria/SECOI, do Tribunal Regional Federal 
da Primeira Região. 

 
 
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE CONTROLE  
 
Atividades de caráter sistemático e de cunho obrigatório, decorrentes de 

determinações dos Órgãos competentes. 
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RECURSOS HUMANOS E ESTRUTURA INTERNA  
 
 
 

1) AUDITORIA OPERACIONAL - Seaud 
     Composição: 1 supervisor e um servidor 

  
 
 

 
2 ) ATIVIDADE DE CONTROLE, AUDITORIA CONTÁBIL E AUD ITORIA DE 
CONFORMIDADE 
 
 
 
2.1. SEÇÃO DE CONTABILIDADE - Secob:  
        Composição:  

• 1 supervisor  
 

•    SETOR DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - Setarf: 
1 encarregado e 1 servidor; 

 
  
• SETOR DE ANÁLISE E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - Setane:  
    1 encarregado  

 
 
 
 
2.2. SEÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE  - Sevan: 
        Composição:  

• 1 supervisor  
 

• SETOR DE ANÁLISE DE FOLHA DE PAGAMENTO – Setanf: 1 encarregado e 2 
servidores;  

 
• SETOR DE ANÁLISE DE CONTRATOS E LICITAÇÕES – Setanc : 1 encarregado 

e  2 servidores; 
 

• SETOR DE ANÁLISE DE PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS – Setabe: 1 
encarregado e 1 servidor. 
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O cronograma de Auditoria está detalhado no anexo integrante deste plano, podendo 

sofrer alterações no decorrer do exercício. 
 
Dessa forma, submete-se à aprovação de Vossa Excelência a presente programação, 

solicitando que seja encaminhada cópia à Secretaria Administrativa para conhecimento e, se 
aprovada, para divulgação do Anexo I no sítio desta Seccional. 

 

Belo Horizonte, 26 de abril de 2016. 

 
 

Cláudia Castilho Sales Laia 
Seção de Auditoria - Seaud 

Cristiano Amaro 
Supervisor da Seção de 

Verificação e Análise - Sevan 

Paulo César de Paulo Orício 
Supervisor da Seção de 
Contabilidade- Secob 

 
 
 

Rosane Pinto dos Santos Jordão 
Diretora do Núcleo de Controle Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
¹ Resolução CNJ n. 171, de 01/03/2013
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ANEXO I 
 
Plano Anual de Auditoria – 2016 
 
 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS PARA 2016 
 
 
 
 

SEÇÃO DE CONTABILIDADE - SETANE 
 

 
Item 

 
Descrição 

 
Objetivos 

 

 
Período 

1 
Prestação de Contas - exercício 

de 2015 
Analisar os dados apresentados pelos Núcleos sob os aspectos da conformidade, legalidade e 
legitimidade, em relação à execução orçamentária e financeira. 

Janeiro e fevereiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Análise mensal das contas no 
SIAFI e documentos correlatos 

Verificar mensalmente a existência de saldos indevidos nas contas de adiantamentos a pessoal, 
despesas antecipadas, caução, controle do limite de gastos com diárias e passagens; 
Analisar as contas de seguros - garantias e fiança para subsidiar a análise feita diretamente nos 
processos administrativos das contas de contratos; 
Analisar o RMA - Relatório de Movimentação de Almoxarifado e RMB - Relatório de 
Movimentação de Bens; 
Verificar: 
- a existência de saldo invertido no Balancete; 
- a existência de saldos alongados nas contas de obrigações; 
Subsidiar a análise dos processos administrativos quanto a registros contábeis; 
Verificar se a execução orçamentária e financeira estão se valendo das mesmas fontes na 
apropriação e pagamento da despesa; 
Subsidiar a Conformidade Contábil acerca das possíveis restrições. 

 

Janeiro a dezembro 
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3 
 

Imóveis 

Verificar: 
- a existência de saldos indevidos nas contas de imóveis, inclusive os locados, sendo: os registrados 
no Spiunet, Instalações, Estudos e Projetos, Obras em andamento, Benfeitorias em Propriedade de 
Terceiros e outros imóveis existentes no Ativo Imobilizado da Seccional; 
- se a execução orçamentária, financeira e patrimonial é realizada em obediência aos princípios da 
oportunidade, da competência e do registro pelo valor original; 
 - se as retenções e recolhimentos dos tributos estão em conformidade com a legislação tributária 
vigente; 
Elaborar controles que atendam ao Relatório de Gestão. 

Abril a julho 

 
 
4 

 
Desfazimento de Bens 

 

- Verificar se os processos de desfazimento de bens móveis e material de consumo estão de acordo 
com a legislação vigente. 
Conciliar os registros com o SIAFI. 
- Verificar os controles internos das áreas envolvidas 

Agosto a outubro 

 
 
 
5 

Inventário 

Verificar: 
- a existência de saldos indevidos nas contas patrimoniais de bens móveis, imóveis e intangíveis; 
- se a execução financeira e patrimonial é realizada em obediência aos princípios da oportunidade, 
da competência e do registro pelo valor original;  
- se os procedimentos de inventário estão em consonância com normas vigentes. 

Encerramento do 
exercício de 2016 

 
6 

Planejar as Ações de 2017 Novembro 

 
7 

Acompanhar a legislação Janeiro a dezembro 

 
8 

Atividades de encerramento do exercício 
Dezembro/2016 a 

janeiro/2017 
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SEÇÃO DE CONTABILIDADE - SETARF 
 

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

1 
Finalização das análises de processos do 

exercício de 2015 
Finalizar a análise de processos do exercício de 2015 Janeiro a março 

2 
Contas de Controle 

(provisionamentos de contratos, seguro-
garantia, fiança, caução e encargos trabalhistas) 

Verificar: 
- a existência de saldos indevidos nas contas de controle; 
- se a execução financeira e patrimonial é realizada em obediência aos 
princípios da oportunidade, da competência e do registro pelo valor original; 
 - se as retenções e recolhimentos de tributos estão em conformidade com a 
legislação tributária vigente; 
- as fases da despesa na amostra definida. 

Abril a junho 

 
 
3 
 
 

Passivos s/Cobertura e  
demais Obrigações 

 

Verificar: 
- a existência de saldos indevidos nas contas de passivos "P" e passivos "F"; 
- se a execução orçamentária, financeira e patrimonial é realizada em 
obediência aos princípios da oportunidade, da competência e do registro pelo 
valor original; 
 - se as retenções e recolhimentos dos tributos estão em conformidade com a 
legislação tributária vigente. 
 

Abril a junho 

 
4 
 

Despesas com Pessoal 

Verificar: 
- a existência de saldos indevidos nas contas orçamentárias, financeiras e 
patrimoniais; 
- se a execução financeira e patrimonial é realizada em obediência aos 
princípios da oportunidade, da competência e do registro pelo valor original; 
 - se as retenções e recolhimentos dos encargos trabalhistas estão em 
conformidade com a legislação tributária vigente; 
- as fases da despesa na amostra definida. 
 

Julho a setembro 
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Restos a Pagar e  
NE a Liquidar 

 

Verificar: 
- a existência de saldos indevidos nas contas Restos a Pagar (processados e não 
processados) e nas contas de Empenhos a Liquidar; 
- se a execução financeira e patrimonial é realizada em obediência aos 
princípios da oportunidade, da competência e do registro pelo valor original; 
 - se as retenções e recolhimentos dos tributos estão em conformidade com a 
legislação tributária vigente; 
- as fases da despesa na amostra definida. 

Julho a setembro 

 
6 
 

Adiantamentos: 
Diárias, Suprimento de Fundos 

 

Verificar: 
- a existência de saldos indevidos nas contas registros da responsabilidade por 
diárias e suprimento de fundos; 
- se a execução financeira e patrimonial é realizada em obediência aos 
princípios da oportunidade, da competência e do registro pelo valor original;  
-  se as retenções e recolhimentos dos tributos estão em conformidade com a 
legislação tributária vigente (para suprimento de fundos); 
- as fases da despesa na amostra definida. 

Outubro a dezembro 

7 
 

Planejar as Ações de 2017 
 

 
Novembro 

8 
 

Acompanhar da legislação 
 

 
Janeiro a dezembro 
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SEÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE – SETANF 
 

 GESTÃO DE PESSOAS 

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

1 Prestação de Contas - exercício de 2015 Analisar os dados apresentados pelo Núcleo de Recursos Humanos sob os 
aspectos da conformidade, legalidade e legitimidade. Janeiro a fevereiro 

2 

Análise de Folha de Pagamento em relação a 
dados dos Processos de 

Prestações de Contas das Folhas de Pagamento, 
exercício de 2015 

Encerrar a análise das folhas mensais de pagamento relativas ao ano de 2015, 
através da verificação da regularidade das parcelas remuneratórias e a 
consistência de remunerações e proventos, por meio de análise amostral, 
conciliando com os registros dos Processos de Prestação de Contas da Folha. 

Janeiro a março 

3 
 

Concessão de Aposentadoria e Pensão 
 

Verificar e analisar os processos de concessão de aposentadorias e pensões dos 
servidores da JFMG, emitidos no exercício, sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade, conformidade e eficiência. 

Janeiro a dezembro 

4 Concessão de Abono de Permanência 
Verificar e analisar os processos de concessão de abonos de permanência dos 
servidores da JFMG, emitidos no exercício, observando os aspectos de 
legalidade, legitimidade conformidade e eficiência. 

 
Janeiro a dezembro 

 

5 Desligamentos de servidores: Exonerações e 
Vacâncias 

Verificar e analisar os processos de desligamento na JFMG, emitidos no 
exercício. 

 
Janeiro a dezembro 

6 Ressarcimento de Cargo Efetivo de Servidores 
Requisitados 

Verificar e analisar os processos de ressarcimento de servidores requisitados. 
A análise compreende o primeiro ressarcimento aos órgãos cedentes, para 
acompanhamento de aspectos da legalidade, legitimidade, conformidade e 
eficiência. 

Janeiro a dezembro 
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7 
Cadastro de Pessoal – Assentamentos 

Funcionais de Servidores 

Analisar a observância da legislação que rege o assunto. 
Verificar: 
- a documentação constante nos assentamentos funcionais dos servidores; 
- o cumprimento de prazos e normas; 
- confiabilidade e a atualidade dos registros feitos no SARH – Sistema de 
Recursos Humanos. 

Janeiro a dezembro 

8 
Folha de Pagamento – 

Prestações de Contas das Folhas de Pagamento, 
exercício de 2016 

 
Verificar a regularidade das parcelas remuneratórias constantes na folha de 
pagamento e a consistência de remunerações e proventos, por meio de análise 
amostral, conciliando com os registros do Processo de Prestação de Contas da 
Folha. 

Abril a dezembro 
(a depender do 

encaminhamento dos 
Processos de Prestação de 

Contas) 

09 

Folha de Pagamento –  
Horas Extras 

Área Auditada: 
Seção de Folha de Pagamento do Núcleo de 

Recursos Humanos da JFMG 

Avaliar a adequabilidade da estrutura dos controles internos administrativos 
para garantir a regularidade dos pagamentos de horas extras aos servidores. 

Junho a Outubro 

10 Planejar as ações de 2017 Novembro/2016 

11 
 

Acompanhar a legislação 
 

Janeiro a dezembro 
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SEÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE – SETABE 
 

 PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS E DESPESAS DIVERSAS 
 

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

1 

Finalizar a análise de processos de Suprimento 
de Fundos e Diárias referentes ao exercício de 

2015 e estudo da legislação relacionada à 
atividade de Auditoria 

Finalizar a análise de processos de Suprimento de Fundos e Diárias referentes 
ao exercício de 2015 e estudo da legislação relacionada à atividade de 
Auditoria 

Janeiro a Março 

2 
 

Programa de Bem Estar Social- Pro-Social 
 

Observar se a formalização e os procedimentos operacionais dos processos de 
Serviços Médicos e Odontológicos estão de acordo com a legislação vigente; 
Verificar a inclusão e avaliar a situação dos documentos necessários para 
comprovação das despesas realizadas pelos titulares e dependentes do Pró-
Social; Verificar se os valores considerados para cobrança dos procedimentos 
realizados estão em conformidade com aqueles acordados nos Termos de 
Credenciamentos. 

Abril a Julho 

 
3 
 

Concessão de Diárias 

Certificar a observância das normas em vigor; Verificar se as concessões e 
pagamentos das Diárias, dos adicionais de deslocamento, dos reembolsos de 
combustível e de passagens rodoviárias são realizados em conformidade com a 
legislação e limitações orçamentárias; 
Verificar a conformidade das prestações de contas apresentadas por servidores, 
magistrados e colaboradores eventuais com a legislação vigente; Avaliar o 
grau de eficácia dos controles internos do setor responsável. 
 

Março a julho 

4 Dispensa de Licitação 

Verificar se a formalização e os procedimentos dos processos de Dispensa de 
Licitação estão de acordo com a legislação, respeitando os princípios da 
Economicidade, Igualdade e Probidade Administrativa, conforme os ditames 
legais para sua realização. 

Julho a Outubro 



 
PODER JUDICIÁRIO 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS 
Núcleo de Controle Interno – PPA 2016 
 

xiii  

5 Suprimento de Fundos 

Verificar se a formalização e os procedimentos dos processos de Suprimento 
de Fundos estão de acordo com a legislação; 
- se os controles da execução e do suprido foram eficientes com vistas a 
garantir que os objetivos da concessão do suprimento sejam atingidos na forma 
legal e nos prazos correspondentes. 

Julho a Outubro 

6 Ajuda de Custo e Indenização de Transporte 

Observar se as concessões e pagamentos das Ajudas de Custo foram realizados 
em conformidade com a Legislação vigente; Avaliar a situação dos 
documentos comprobatórios da efetiva mudança do magistrado ou servidor e 
respectivos dependentes;  Avaliar os sistemas de controles internos utilizados 
nos processos de Concessão de Ajuda de Custo, pelo setor responsável. 

Novembro a dezembro 

7 Contratação de Cursos e Treinamentos. 
Verificar a documentação e os procedimentos sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade e eficiência. 

Novembro a dezembro 

8 Auxílio Funeral 

Verificar a formalização do processo e avaliar a legalidade da documentação 
comprobatória, para percepção do Auxilio Funeral ou Indenização, se custeado 
por terceiro; Observar se o valor e prazo considerados para pagamento do 
benefício estão de acordo com o previsto na legislação vigente; 
A depender da existência de processos de Auxílio Funeral em 2016. 

Janeiro a dezembro 

 
9 
 

 
Planejar as Ações de 2017 

 
Novembro/2016 

10 
 

Acompanhar a legislação 
 

Janeiro a dezembro 
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SEÇÃO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE – SETANC 

 
 LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

1 Prestação de Contas do Exercício de 2015 
Acompanhar e analisar as informações prestadas pela Administração referente 
à área de licitações e contratos 

Janeiro 

2 Obras e Serviços de Engenharia 
Verificar, por determinação da Resolução 114/2010 do CNJ, o cumprimento 
das normas em vigor e a regularidade dos procedimentos e pagamentos nas 
contratações das obras e serviços de engenharia. 

Janeiro a dezembro 

 
3 
 

Contratos de Terceirização - Projetos Básicos e 
Termos de Referência de Serviços Terceirizados 

com mão de obra residente. 

Analisar os projetos básicos e termos de referência das contratações de 
serviços terceirizados com mão de obra residente, conforme determinação da 
Diretoria do Foro, sob os aspectos do cumprimento das normas em vigor e 
regularidade dos procedimentos. 

Janeiro a abril (atividade em 
fase de reestruturação) 

 
4 
 

Treinamento de servidor para conferência de 
termos de referência e plano de trabalho das 

contratações de serviços terceirizados 

Preparar servidor para efetuar as conferências dos termos de referência e 
planos de trabalho das contratações de serviços terceirizados, conforme 
determinação do Diretor do Foro. 

31/03/2016 a 08/04/2016 

5 
Avaliação da Execução dos Contratos de 

Conservação e Limpeza 

Verificar a regularidade da execução das contratações dos serviços de 
conservação e limpeza e os pagamentos das Subseções Judiciárias de Minas 
Gerais, de forma a assegurar o fiel cumprimento das disposições legais 
pertinentes. 
 

Abril a Julho 

6 
Avaliação da Execução dos Contratos 

Vigilância 

Avaliar a regularidade da execução contratual e os pagamentos nas 
contratações dos serviços de vigilância, sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade, conformidade e eficiência. 

Abril a Julho 

7 
Contratações realizadas por meio de Dispensa 

de Licitação 
Analisar a regularidade das contratações realizadas por Dispensa de Licitação, 
verificando o fiel cumprimento das normas e legislação pertinente. 

Agosto a  
outubro 
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8 
Manutenção em Geral: elevadores, aparelhos de 

ar condicionado, segurança eletrônica. 

Verificar a regularidade na execução das contratações dos serviços de 
manutenção em aparelhos de ar condicionado, elevadores e segurança 
eletrônica, assegurando o fiel cumprimento das normas legais vigentes e 
regularidade dos procedimentos e pagamentos. 

Agosto a 
 outubro 

09 
Contratações realizadas por meio de 

Inexigibilidade de Licitação 
Analisar a regularidade das contratações realizadas por meio de Inexigibilidade 
de Licitação, observando o fiel cumprimento da legislação pertinente. 

Novembro a dezembro 

10 
Avaliação das Contratações Exclusivas para 

Micro e Pequenas Empresas 

Verificar o cumprimento das determinações constante nos artigos 6º e 8º do 
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, no que diz respeito à realização de 
licitações exclusivas para contratação de micro e pequenas empresas em 
aquisições de até R$ 80.000,00. 

A definir  
 

11 
Contratação de serviços médicos, odontológicos 

e psicológicos. 

Verificar a regularidade da execução contratual e os pagamentos da 
contratação dos serviços médicos, odontológicos e psicológicos, de forma a 
assegurar o fiel cumprimento das disposições legais pertinentes. 

A definir  
 

 
 

12 Agenciamento de Passagens Aéreas 
Verificar regularidade da execução contratual e os pagamentos da contratação 
dos serviços de agenciamento das passagens aéreas, sob os aspectos da 
legalidade, legitimidade, conformidade e eficiência. 

A definir  
 

13 
Avaliação das Licitações na modalidade Pregão 

até a Fase do Julgamento 

Avaliar a regularidade na elaboração dos editais e minutas contratuais, 
conforme determinação legal, inclusive quanto à observância dos critérios de 
sustentabilidade ambiental. 

A definir  
 

14 Planejar as Auditorias de 2017 Novembro/2016 

15 
 

Acompanhar a legislação 
 

Janeiro a dezembro 

 
 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIO 
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AUDITORIA OPERACIONAL 
 

 
SEÇÃO DE AUDITORIA  

 

Item Descrição Tipo 
 

Objetivos 
 

Período 

1 
Prestação de Contas do 

Exercício de 2015 
Relatório de 

Gestão 
Acompanhar a elaboração do Relatório de Gestão Janeiro a fevereiro 

2 
Finalização das Auditorias 

iniciadas em 2015 
Operacional Finalizar as auditorias de Adicional de Qualificação e Auxílio Creche Janeiro a abril 

 
3 

Monitoramento da Auditoria 
de Almoxarifado realizada 

em 2014 
Monitoramento 

Acompanhar  providências e práticas adotadas para solução de problemas e/ou 
fortalecimento dos  controles existentes, conforme sugestões dadas por este 
Núcleo de Controle Interno 

Maio a julho 

 
4 

Monitoramento de Auditoria 
em Bens Móveis realizada em 

2014 
Monitoramento 

Acompanhar  providências e práticas adotadas para solução de problemas e/ou 
fortalecimento dos  controles existentes, conforme sugestões dadas por este 
Núcleo de Controle Interno 

Maio a julho 

 
5 

Locação de Máquinas 
Fotocopiadoras 

Operacional Avaliar a demanda e a efetividade dos controles utilizados existentes. Outubro 

 
6 

Avaliar a gestão da Frota de 
Veículos da SJMG, incluindo 

contratações correlatas 
processo de  

Operacional 

Avaliar a efetividade dos controles utilizados pela unidade administrativa no 
que se refere aos aspectos gerenciais, manutenção da frota, aquisição de 
combustível, aquisição e desfazimento de veículos e verificação da 
regularidade da documentação dos condutores de veículos das Seccional. 

Agosto a Setembro 

7 Auditoria Compartilhada com a DIAUD/SECOI TRF 1ª Região sobre Gestão de Material e Patrimônio 
Outubro e 

Novembro/2016 

8 Planejar as Auditorias de 2017 Novembro/2016 

9 Acompanhar a legislação Janeiro a dezembro 

 



AUDITORIA OPERACIONAL 
 
 

 
SEÇÃO DE AUDITORIA – AÇÕES DE AUDITORIA PREVISTAS 

 

Ítem Descrição Tipo 
 

Objetivos 
 

Data Local Equipe 

1 
Prestação de Contas do 

Exercício de 2015 

 
Relatório de 

Gestão 

Acompanhamento da elaboração do Relatório de 
Gestão  

 
07/01/2016 a 
28/02/2016 

 
SJMG Seaud 

2 
Finalização das 

Auditorias iniciadas em 
2015 

 
Operacional 

Finalização das auditorias de Adicional de 
Qualificação e Auxílio Creche 

 
07/01/2016 a 
30/05/2016 

 
SJMG Seaud 

 
3 
 

 
Locação de Máquinas 
Fotocopiadoras 
 

 
Operacional 
 

Avaliar a demanda e a efetividade dos controles 
internos existentes. 

 
 
a definir 

 
 

SJMG 
Seaud 

 
4 
 

 
 
 
Auditoria 
Compartilhada com a 
DIAUD/SECOI TRF 1ª 
Região sobre Gestão de 
Material e Patrimônio 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Operacional 

 
Avaliar a efetividade dos controles utilizados pela 
unidade administrativa no que se refere à gestão de 
material e patrimônio, no âmbito desta Seccional; 
 
Acompanhar  providências e práticas adotadas para 
solução de problemas e/ou fortalecimento dos  
controles existentes na SEMAT e SEPAT, e também 
avaliar a implementação de  recomendações feitas 
em auditoria anterior  por este Núcleo de Controle 
Interno; 
 

 
 
 
 
 
 
01/07/2016 a 
31/10/2016 

 
 
 
 
 
 
Belo 
Horizonte 

Seaud 



8 

 
Planejamento das Auditorias de 2017 

 
 

 
Novembro/2016 

 
Belo 

Horizonte 

 
Seaud 

9 
 

Acompanhamento da legislação 
 

 
07/01/2016 a 
19/12/2016 

 
Belo 

Horizonte 

 
Seaud 

 
 


