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Aniversariantes
Hoje: Lideval Santos da Silva (12ª Vara), Milene Assis Alves (4ª Vara) e Jorge Lucia-
no Freire Filho (2ª Vara).
Amanhã: Juciel dos Reis Ferreira (Feira de Santana), Rosilene Reis Bittencourt (24ª 
Vara), Thiago Abas de Moraes Rego (Bom Jesus da Lapa), Ana Cristina Gonzaga de 
Torres (Nucgp), Gilmar Pereira de Almeida (Paulo Afonso) e Enéas Pereira Barbosa 
Neto (Feira de Santana).

Parabéns!

NUAUD inicia auditoria preventiva
nas atividades de cotação de preços

O Núcleo de Auditoria Interna – NU-
AUD inicia, pelo segundo ano consecu-
tivo, ações de auditoria preventiva com 
o objetivo de avaliar a eficácia dos con-
troles internos associados às atividades 
de definição de preços estimativos e de 
aceitação de proposta de preços.

A ação foi planejada a partir da 
constatação da ocorrência de desvios 
de conformidade em tais atividades e 
pelo fato de que a auditoria contínua 
proporcionada pelo sistema ALICE - 
Acompanhamento de Licitações, Con-
tratos e Editais ainda não identifica 
inconformidades em atos praticados 
internamente.

O ALICE, ferramenta desenvolvida 
pela Controladoria Geral da União – 
CGU com o objetivo de identificar pre-
ventivamente irregularidades em edi-
tais de licitações, vem sendo utilizada 
desde o início de 2020, por iniciativa 
do NUAUD e da Secretaria Adminis-
trativa - SECAD, constituindo-se em 
importante aliado na fiscalização das 
aquisições da Seccional.

A auditoria preventiva, ora reinicia-
da, estender-se-á até a constatação 
da efetividade dos controles internos 
associados a tais atividades, ou até 
o desenvolvimento de ferramenta de 
mineração de dados que possibilite a 

detecção, em tempo real, de eventuais 
indícios de irregularidades.

Ressalte-se que a demanda pela 
criação dessa ferramenta integra a car-
teira de iniciativas de inovação a serem 
apreciadas durante as ações de execu-
ção do projeto de residência de T.I..

A ação preventiva não substituirá 
(enfraquecerá) a atuação da primeira 
linha de defesa da Administração (con-
troles primários, instituídos e mantidos 
pelos gestores), pois assim proceden-
do estaria a auditoria interna deixando 
de observar as vedações relacionadas 
à segregação de funções que lhe são 
impostas pelos estatutos de auditoria, 
tampouco prejudicará a realização das 
auditorias de conformidade/operacio-
nais previstas no plano anual a ser exe-
cutado em 2021.

O NUAUD almeja com esta ação 
apresentar avaliações independentes, 
de modo que a Direção do Foro pos-
sa atuar junto à primeira linha de de-
fesa no sentido do aprimoramento do 
processo de desenho e implementação 
de controles internos, tais como capa-
citação de servidores, regulamentação 
da atividade, ferramentas de TI etc, 
mitigando o risco de comprometimento 
da economicidade das contratações de 
bens e serviços.

Transforme em ação
A agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável
Preâmbulo do documento Transformando Nosso Mundo

Em setembro de 2015, líderes mun-
diais reuniram-se na sede da ONU, em 
Nova York, e decidiram um plano de ação 
para erradicar a pobreza, proteger o pla-
neta e garantir que as pessoas alcancem 
a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, a 
qual contém o conjunto de 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Esta Agenda é um plano de ação para 
as pessoas, o planeta e a prosperidade. 
Também busca fortalecer a paz univer-
sal com mais liberdade. Reconhecemos 
que a erradicação da pobreza em todas 
as suas formas e dimensões, incluindo 
a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável.

Todos os países e todos os grupos interessados, atuando em parceria colabo-
rativa, implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da 
tirania da pobreza e da privação e a sanar e proteger o nosso planeta. Estamos 
determinados a tomar medidas ousadas e transformadoras que se necessitam ur-
gentemente para pôr o mundo em um caminho sustentável e resiliente. Ao embar-
carmos nessa jornada coletiva, comprometemo-nos a não deixar ninguém para trás.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas que estamos 
anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. 
Levam em conta o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e procuram 
obter avanços nas metas não alcançadas. Buscam assegurar os direitos humanos 
de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e 
meninas. São integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Os Objetivos e metas estimularão a ação em áreas de importância crucial para 
a humanidade e para o planeta nos próximos 15 anos:

Pessoas - Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as 
suas formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar 
o seu potencial em matéria de dignidade e igualdade, em um ambiente saudável.

Planeta - Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, incluindo 
por meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus 
recursos naturais e de medidas urgentes para combater a mudança do clima, para 
que possa atender as necessidades das gerações presentes e futuras.

Prosperidade - Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos 
possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o 
progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza.

Paz - Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusi-
vas, livres do medo e da violência. 

Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz, e não há paz sem de-
senvolvimento sustentável.

Parceria - Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para imple-
mentar esta Agenda por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sus-
tentável revitalizada, com base no espírito de solidariedade global fortalecida, com 
ênfase especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a 
participação de todos os países, todas os grupos interessados e todas as pessoas.

As interconexões e a natureza integrada dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável são de importância crucial para assegurar que o propósito da nova 
Agenda se concretize. Se realizarmos as nossas ambições em toda a amplitude 
da Agenda, todos sentirão melhoras sensíveis em suas vidas e nosso mundo será 
melhor.”

Este é um plano para governos, sociedade, empresas, academia e para você.

Para saber mais consulte: http://www.agenda2030.org.br/sobre/

http://www.agenda2030.org.br/sobre/

