
 
PODER JUDICIÁRIO                                                                                   
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS            i 
Núcleo de Controle Interno – PAINT 2017 

ANEXO I  
Plano Anual de Auditoria – 2017 
 
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS PARA 2017 
 

SEÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E PATRIMONIAL – SEAUC  
 

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

1                   
 

Finalização das Auditorias iniciadas em 2016 Finalização auditoria Veículos Janeiro a fevereiro 

2 
 

Prestação de Contas - exercício de 2016 
 

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

Março 

3 
Provisão de Encargos Trabalhistas referentes às 

Resoluções CNJ N. 98/2009 E 169/2013 

Verificar os cálculos de glosas efetuados; 
Verificar a conformidade dos valores existentes nas contas bancárias 
vinculadas com os registros no SIAFI. 

Abril a agosto 

4 
 

Monitoramento das ações de imóveis de 2016 
Monitorar as recomendações constantes do relatório de atividades da 
SETANE/SECOB, emitido em 2016 acerca dos imóveis; 
Confrontar os registros feitos no SIAFI com os existentes no SPIUNET.  

Setembro 

5 
 
 

Bens Patrimoniais e monitoramento das 
recomendações do último relatório 

Monitorar a implementação de recomendações feitas pelo Núcleo de Controle 
Interno a fim de solucionar problemas e/ou fortalecer os controles existentes na 
SEPAT. 

Outubro 

6 
Almoxarifado - monitoramento das 
recomendações do último relatório 

Monitorar a implementação de recomendações feitas Por esta Seção em 
auditoria anterior. 

A definir 

7 Planejar as Ações de 2018 Novembro 

8 Acompanhar da legislação Janeiro a dezembro 



 
SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEAUG  

 
SERVIÇO DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SE RAUC 

 

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

1 
Prestação de Contas do Exercício de 

2016 
Acompanhar e analisar as informações prestadas pela Administração 
referente à área de licitações e contratos 

Janeiro a abril 

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, com a possibilidade 
de alterações em função das 
recomendações constantes do 
ACÓRDÃO Nº 2339/2016 – TCU – 
Plenário. 

3 
*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. 

Maio a junho (Período alterado em 
razão necessidade de análise dos 
processos de obras e serviços de 
engenharia, por determinação legal 
constante da Resolução 114/2010 do 
CNJ). 

 
4 
 

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. 
 

Julho a setembro  

5 
Avaliação das Licitações na modalidade 
Pregão e Adesões a Atas de Registro de 

Preço 

Verificar o cumprimento das normas em vigor, da regularidade dos 
procedimentos e a observância dos princípios da licitação. 

Outubro a dezembro 

6 
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. 

A definir 

7 Planejamento das Auditorias de 2018  Outubro e Novembro 

8 
Acompanhar a legislação 

 
Janeiro a dezembro 



 
SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEAUG  

 

SERVIÇO DE AUDITORIA DE GESTÃO - SERAUG 
 

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

1 Prestação de Contas do Exercício de 2016 
Acompanhar e analisar as informações prestadas pela Administração referente 
à área de licitações e contratos. 

Janeiro a abril 

2 
Avaliação da Execução dos Contratos de 

Manutenção de aparelhos de ar condicionado, 
elevadores e 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. 

Maio a agosto 

 
3 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. 

Setembro a dezembro 

4 Planejamento das Auditorias de 2018  Outubro e novembro 

5 
 

Acompanhar a legislação 
 

Janeiro a dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

*SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAL – SEAUP 
  

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

 
1 
 

*Avaliação da Execução dos Contratos de 
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. 

Janeiro a agosto ( Finalização 
da avaliação, pelo Supervisor 
da SEAUP, com a 
colaboração da responsável 
pelas análises, Márcia 
Piuzana Brum, iniciada em 
2016. 

*Finalização dos trabalhos da antiga SEVAN- Setanc ( Setor de Análise de Licitações e Contratos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAL – SEAUP 
 
 

 SERVIÇO DE AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO – SERAUF  
 

Item Descrição 
 

Objetivos 
 

Período 

1 Prestação de Contas - exercício de 2016 
Analisar os dados apresentados pelo Núcleo de Recursos Humanos sob os 
aspectos da conformidade, legalidade e legitimidade. 
 

Janeiro a abril 

2 

Folha de Pagamento – FUNPRESP 
Área Auditada: 

Seção de Cadastro e 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 das retenções e recolhimentos relativos ao 
FUNPRESP, bem como analisar a documentação nos moldes da legislação 
vigente. 

Maio a outubro 

3 
 

Concessão de Aposentadoria e Pensão 
 

Verificar os processos de concessão de aposentadoria e pensão dos servidores 
da JFMG, autuados no exercício de 2017, sob os aspectos da legalidade, 
legitimidade, conformidade e eficiência. 

Janeiro a dezembro, com 
possibilidade de alteração em 
função da reestruturação do 

Nucleo 

4 Concessão de Abono de Permanência 
Analisar os processos de concessão de abono de permanência dos servidores 
da JFMG, originados no exercício de 2017, observando os aspectos de 
legalidade, legitimidade, conformidade e eficiência. 

Janeiro a dezembro, com 
possibilidade de alteração em 
função da reestruturação do 

Nucleo 

5 Desligamentos de servidores: Exonerações e 
Vacâncias 

Examinar os processos de desligamento de servidores da JFMG, ocorridos no 
exercício de 2017. 

 
Janeiro a dezembro 

6 
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 



7 
Folha de Pagamento – 

Prestações de Contas das Folhas de Pagamento, 
exercício de 2017 

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. 
 

Outubro a dezembro 
(a depender do 
encaminhamento dos 
Processos de Prestação de 
Contas) 

8 
Folha de Pagamento – Processos relativos a  

Exercícios Anteriores 
Verificar a regularidade dos cálculos relativos a parcelas remuneratórias a 
serem pagas, referentes a exercícios anteriores. Janeiro a Dezembro 

9 
Auditoria conjunta de governança em Gestão de 

Pessoas com o CJF Objetivos a serem definidos pelo CJF 
Agosto a Setembro 

 ( a confirmar) 

10 Planejamento das ações de 2018 Outubro e Novembro 

11 
 

Acompanhar a legislação 
 

Janeiro a dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAL – SEAUP 
 

 SERVIÇO DE AUDITORIA DE INDENIZAÇÕES E BENEFÍCIOS – SERAUB  

 
Item 

 
Descrição 

 
Objetivos Período 

1 Auxílio Saúde Análise de processos de exercícios anteriores Janeiro a Dezembro 

2 
 

*Dispensa de Licitação 

- Verificar a formalização dos processos de Dispensa de Licitação referentes ao 
período de 2016, para atender ao Relatório de Auditoria de Gestão; 
- Analisar os procedimentos dos processos com ênfase no exame da legalidade e 
legitimidade das contratações 

Março e Abril 

3 
Auxílio Saúde referente ao exercício de 

2017 

 - Verificar a formalização dos processos; 
- Observar se as concessões do auxílio saúde foram realizadas em conformidade 
com a legislação vigente;  
- Avaliar a legalidade da documentação comprobatória; 
- Avaliar os sistemas de controles internos dos setores responsáveis. 

Maio a Setembro, com a 
possibilidade de alteração em 
função da reestruturação do 
Núcleo. 

 
4 

 
Concessão de Aposentadoria e Pensão: Treinamento em serviço em razão da reestruturação do Núcleo de Controle Interno e 

realização de cursos externos a depender da disponibilidade orçamentária. 
 

Julho a dezembro, com a 
possibilidade de alteração em 
função da reestruturação do 
Núcleo. 

5 
 

Planejamento das ações de 2018 Novembro 

6 
Acompanhar a legislação 

 
Janeiro a dezembro 

*Finalização dos trabalhos iniciados pela Sevan/Setabe 


