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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 
UNIDADE AUDITADA: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 
RELATÓRIO DE AUDITORIA: RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL 038/2014 

 

1. ITEM DO RELATÓRIO DE AUDITORIA: 1.1 MANIFESTAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 1.2 PROVIDÊNCIAS A SEREM IMPLEMENTADAS 
 Número do subitem e descrição da recomendação. Concordo (   ) 

Concordo parcialmente (   ) 
Discordo (   ) 

 No caso de não concordância ou concordância parcial, anexar documentação analisando o fato, com 
documentos que, sob a ótica do gestor, possam agregar novas informações que sob seu julgamento 
não foram consideradas pela equipe na análise da constatação ou na recomendação, propondo a 
revisão da recomendação nos termos esposados pela equipe, para sua extinção ou substituição por 
uma nova ação sugerida. 

 No caso de concordância com o teor da constatação e/ou recomendação, discorrer sobre a forma de 
implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o acompanhamento. 

1.3 DATA-LIMITE DE IMPLEMENTAÇÃO:     _____ /_____ / _____ 
 Número do subitem e descrição da recomendação. Concordo (   ) 

Concordo parcialmente (   ) 
Discordo (   ) 

 No caso de não concordância ou concordância parcial, anexar documentação analisando o fato, com 
documentos que, sob a ótica do gestor, possam agregar novas informações que sob seu julgamento 
não foram consideradas pela equipe na análise da constatação ou na recomendação, propondo a 
revisão da recomendação nos termos esposados pela equipe, para sua extinção ou substituição por 
uma nova ação sugerida. 

 No caso de concordância com o teor da constatação e/ou recomendação, discorrer sobre a forma de 
implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o acompanhamento. 

1.4 DATA-LIMITE DE IMPLEMENTAÇÃO:     _____ /_____ / _____ 
 Número do subitem e descrição da recomendação. Concordo (   ) 

Concordo parcialmente (   ) 
Discordo (   ) 

 No caso de não concordância ou concordância parcial, anexar documentação analisando o fato, com 
documentos que, sob a ótica do gestor, possam agregar novas informações que sob seu julgamento 
não foram consideradas pela equipe na análise da constatação ou na recomendação, propondo a 
revisão da recomendação nos termos esposados pela equipe, para sua extinção ou substituição por 
uma nova ação sugerida. 

 No caso de concordância com o teor da constatação e/ou recomendação, discorrer sobre a forma de 
implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o acompanhamento. 

1.5 DATA-LIMITE DE IMPLEMENTAÇÃO:     _____ /_____ / _____ 
 

AUTENTICAÇÃO DO GESTOR 
LOCAL DATA ASSINATURA SOB CARIMBO 

   
 


	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
	DIVISÃO DE AUDITORIA
	RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL
	38/2014
	LISTA DE QUADROS
	CONTEÚDO
	RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL 38/2014




