
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

PORTARIA SJRO-DIREF - 6231974

Altera  a  estrutura  organizacional  da  Seção  de  Controle  Interno  -  Secoi,
estabelecida pela Portaria SJRO 127/2017, de 24 de março de 2017, com as
alterações  posteriores,  que  dispõe  sobre  o  realinhamento  da  estrutura
administrativa da Seção Judiciária do Estado de Rondônia

A  JUÍZA  FEDERAL  DIRETORA  DO  FORO  DA  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
RONDÔNIA , no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos
autos do PAe 0003951-61.2017.4.01.8012 e, especificamente, o Despacho Diref 6130806:

Considerando a Resolução Presi 24, republicada em 21 de agosto de 2015, que dispõe sobre a
delegação  de  competência  aos  Diretores  de  Foro  para administrar  e  organizar  a  estrutura
administrativa e de cargos e funções comissionadas das Seções e Subseções Judiciárias da 1ª
Região e dá outras providências;

Considerando o Acórdão nº 2622/2015-TCU-Plenário, para que os órgãos avaliem os sistemas
de controle interno e auditoria interna;

Considerando  a  Resolução  Presi  33,  de  05  de  setembro  de  2017,  que  altera  a  estrutura
organizacional da Secretaria de Controle Interno - Secoi do TRF-1ª Região;

Considerando a Resolução Presi 57, de 18 de dezembro de 2017, republicada em 16 de janeiro
de 2018, que regulamenta a atividade de auditoria interna no âmbito da Justiça Federal da 1ª
Região e aprova o Estatuto de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º A Seção de Controle Interno - Secoi passa a ser denominada Seção de Auditoria
Interna - Seaud, em conformidade com as suas novas atribuições.

Art.  2º  A estrutura organizacional  da Seção de Auditoria Interna da Seção Judiciária de
Rondônia seguirá o formato indicado na tabela a seguir:

 

UNIDADE/SIGLA CARGO/FUNÇÃO CÓD. QUANTIDADE

DIRETORIA DO FORO    

Seção de Auditoria Interna - Seaud Supervisor de Seção FC-05 1

Setor de Auditoria de Gestão - Setage Encarregado de Setor FC-04 1

 

Art. 3º Aprovar o Regulamento de Serviço da Seção de Auditoria Interna na forma do Anexo
I desta Portaria.

Art. 4º  O Setor de Modernização Administrativa providenciará, no prazo máximo de 60 dias,
a adequação do Regulamento de Serviço da Seção Judiciária de Rondônia.

Art.  5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, alterando parcialmente a
Portaria SJRO 127/2017, de 24 de março de 2017.
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Jaqueline Conesuque Gurgel do Amaral

Juíza Federal Diretora do Foro
 

 

Documento assinado eletronicamente por Jaqueline Conesuque Gurgel do Amaral, Diretora do Foro,
em 19/06/2018, às 13:29 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-
processo.htm informando o código verificador 6231974 e o código CRC CB91B8B9.

ANEXO I

REGULAMENTO DE SERVIÇO

 

SEÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

SIGLA: SEAUD

SUBORDINAÇÃO: DIREF

TITULAR: SUPERVISOR DE SEÇÃO

 

FINALIDADE

Coordenar a avaliação da governança, da gestão de riscos, dos controles internos da gestão da
Seccional, do cumprimento do planejamento estratégico e dos planos institucionais, bem como supervisionar as
auditorias e verificações da gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional, patrimonial, de tecnologia da
informação e da gestão de pessoas quanto aos princípios constitucionais e legais que regem a Administração
Pública,  sob os aspectos da efetividade,  economicidade,  eficiência e eficácia,  orientando os gestores e as
unidades seccionais de auditoria e controle interno quanto à adoção de boas práticas.

 

COMPETÊNCIAS

 

1. Dirigir as atividades de auditoria interna no âmbito da Seccional;

2. Promover, por meio de auditorias, a avaliação da governança, da gestão de riscos e dos
controles internos administrativos da Seccional;

3. Estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas para elaboração dos planos anuais de
auditoria interna da Seccional;

4. Coordenar a elaboração dos planos de auditoria e acompanhar sua execução;

5. Coordenar os procedimentos relativos à seleção de processos administrativos e processos
críticos de trabalho para inclusão na amostra de processos a serem auditados;

6.  Certificar,  com  fulcro  em  auditorias  realizadas, as  contas  dos  gestores  da  Seccional
responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele que, por ação ou
omissão, der causa a perda, subtração ou dano a valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade
da União;
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7. Prestar consultoria aos gestores, em caráter eventual e objetivo, sobre temas concernentes a
matérias  de  competência  da  unidade,  com  vistas  a  colaborar  para  a  eficiência,  eficácia,  efetividade  e
economicidade da gestão;

8.  Recomendar  à  Administração  superior  providências indispensáveis  ao  resguardo  do
interesse  público  e  à  probidade  na  aplicação  do  dinheiro  ou  na  utilização  de  bens  públicos,  caso  sejam
constatadas irregularidades evidenciadas pelos trabalhos de auditoria;

9.  Recomendar  às  unidades  competentes  adoção  de  medidas  preventivas  e  saneadoras
necessárias,  em face das impropriedades,  omissões e falhas verificadas nas ações de auditoria  realizadas,
fazendo  a  comunicação  às  instâncias  superiores  em  caso  de  não  atendimento  pelos  responsáveis  sem
justificativas razoáveis;

10. Recomendar à autoridade superior a apuração de responsabilidades quando as evidências
de irregularidades detectadas por meio dos trabalhos de auditoria ensejarem tal medida.

11. Recomendar à Administração a apuração de responsabilidades quando os fatos tipificados
em lei ou norma específica assim o exigirem e a respectiva abertura de processo de Tomada de Contas Especial,
nos casos em que, depois de esgotadas as medidas administrativas saneadoras, ficar comprovada a existência do
prejuízo e a ausência de recuperação dos recursos envolvidos;

12. Avaliar periodicamente a qualidade e os resultados das atividades exercidas pela auditoria
interna;

13. Emitir, nos casos de Tomada de Contas Especial relativa à matéria de competência da
unidade, o relatório e o certificado de auditoria correspondente, em conformidade com o disposto nas normas
regulamentares do Tribunal de Contas da União;

14.  Atuar,  em  conjunto  com  o  TCU,  para  otimizar  a  comunicação  e  aperfeiçoar  os
procedimentos referentes ao Processo de Contas Anual e demais atividades de auditoria interna;

15. Coordenar o acompanhamento dos processos de interesse da Seccional no TCU, até a
deliberação final, visando orientar a Administração quanto à implementação das ações preventivas e corretivas
necessárias e ao atendimento tempestivo das diligências solicitadas;

16. Intermediar e monitorar o atendimento a diligências e solicitações expedidas pelo CJF,
CNJ e TCU, providenciando o encaminhamento à unidade responsável, para fins de cumprimento tempestivo;

17.   Emitir  parecer  conjunto  com o  Núcleo  de  Recursos  Humanos sobre  a  exatidão  de
cálculos de despesas de exercícios anteriores com pessoal para remessa ao CJF, com vistas à obtenção de
créditos orçamentários e recursos financeiros, em razão da determinação da Resolução CJF 224/2012;

18. Emitir parecer sobre a aquisição de veículos pela Seccional, em razão da determinação da
Resolução CJF 72/2009;

19. Elaborar o plano anual de capacitação dos servidores da área de Auditoria e submetê-lo à
aprovação do Diretor do Foro no prazo fixado no Parecer CNJ 2/2013, bem como avaliar a efetiva realização
do plano de capacitação anterior, assim como os resultados alcançados com as ações e treinamentos realizados;

20. Promover ações contínuas para favorecer o aperfeiçoamento e a certificação técnica dos
seus servidores;

21.  Promover  ações  de  integração  com  outros  órgãos  e  unidades  de  auditoria  interna,
objetivando o permanente aperfeiçoamento das competências da área de Auditoria;

22.  Interagir  com  as  demais  Seções  Judiciárias  a  fim  de  promover  a  integração  de
informações e a uniformização de entendimentos de interesse comum à gestão de pessoas, de tecnologia da
informação,  de  contratações  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  com  vistas  à
uniformização de entendimentos;

23. Criar e manter atualizado “banco de informações” que contenham estudos sobre temas de
interesse do Sistema de Controle Interno, bem como materiais técnicos produzidos em eventos de capacitação
na área de auditoria;

24. Prestar informações pertinentes às atividades de auditoria para composição de relatórios
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oficiais, gerenciais e informativos, de caráter permanente ou eventual;

25.  Promover  a  utilização  racional  dos  recursos,  observando  os  princípios  da  gestão
socioambiental e do plano de logística sustentável;

26. Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas.

 

 

SETOR DE AUDITORIA DE GESTÃO

SIGLA: SETAGE

SUBORDINAÇÃO: SEAUD

TITULAR: ENCARREGADO

 

FINALIDADE

 

Planejar, propor, coordenar, supervisionar e avaliar a execução de ações de auditoria, inspeção
administrativa  e  fiscalização,  visando  comprovar  a  legalidade,  legitimidade  e  economicidade  da  gestão
orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, operacional e de pessoas na Seção Judiciária de Rondônia, bem
como avaliar os resultados da gestão quanto à eficiência, eficácia, e efetividade da gestão.

 

COMPETÊNCIAS

 

1.  Auxiliar  o  titular  da  Seção  nos  procedimentos  de auditoria,  fiscalização  e  inspeção
administrativa sobre a gestão administrativa da Seccional, objetivando a avaliação do desempenho das unidades
auditadas quanto à eficiência, eficácia, efetividade e economicidade;

2. Coordenar a avaliação dos controles internos administrativos das áreas auditadas visando
ao alcance dos seus objetivos, contribuindo para a melhoria dos processos, dos controles e do gerenciamento de
riscos;

3. Promover e coordenar estudos baseados na análise de riscos com vistas à definição das
auditorias a serem realizadas;

4. Submeter ao titular  da Seção proposta para realização de auditorias em áreas e temas
relevantes, com vistas à elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) da Seccional;

5. Auxiliar o titular da Seção nos trabalhos de auditorias especiais e de prevenção de erros,
problemas ou deficiências;

6. Apresentar ao titular da Seção propostas de aperfeiçoamento das técnicas e procedimentos
de auditoria, com a finalidade de avaliar o desempenho das áreas auditadas;

7.  Apresentar  ao  titular  da  Seção propostas  para  o  desenvolvimento e  a  implantação  de
sistemas que auxiliem as atividades de auditoria interna na Seccional;

8. Prestar suporte técnico e operacional às atividades de auditoria, de inspeção administrativa
e de fiscalização desenvolvidas na Seção de Auditoria;

9.  Intermediar  e monitorar o  atendimento a notificações,  recomendações e determinações
presentes em acórdãos, relatórios, inspeções, fiscalizações e diligências realizadas pelo TCU, CNJ ou CJF, com
atenção ao cumprimento dos prazos fixados, no âmbito de atuação deste setor;

10. Criar e manter atualizado “banco de informações” que contenha estudos sobre temas de
interesse do Sistema de Auditoria Interna, bem como materiais técnicos produzidos em eventos de capacitação
na área de auditoria;
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11. Manter atualizado o repositório de legislação, normas, boletins, jurisprudência e demais
expedientes pertinentes ao desenvolvimento das atividades de auditoria;

12. Interagir com as demais unidades de auditoria e controle interno a fim de promover a
integração de informações e a uniformização de entendimentos de interesse comum à fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, bem como dos atos de gestão praticados pela Seccional,
com vistas à uniformização de entendimentos;

13.  Auxiliar  o  titular  da  Seção na  prestação  de  informações  pertinentes  à  unidade  para
composição de relatórios oficiais, gerenciais e informativos, de caráter permanente ou eventual;

14. Auxiliar o titular da Seção nos procedimentos de auditoria relacionados a: a) despesas
com a folha de pagamento de pessoal; b) despesas com a folha de pagamento de pessoal relativas a exercícios
anteriores; c) atos de admissão; d) desligamento de pessoal; e) concessão de aposentadorias; f) pensões; g)
despesas diversas com magistrados e servidores, tais  como diárias, ajuda de custo,  auxílio-saúde, auxílio-
natalidade e auxílio pré-escolar;

15. Propor ao titular da Seção auditorias sempre que os atos e fatos de gestão de pessoas
constantes dos documentos e processos auditados demandem tal medida;

16. Desempenhar outras atribuições afetas à unidade previstas em normas.

Av. Presidente Dutra, 2203 - Bairro Centro - CEP 76805-902 - Porto Velho - RO - www.trf1.jus.br/sjro/
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