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PLANO DE AÇÃO 2017 

Ação Responsável Prazo Observações 

COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL 

Quanto aos Conselheiros 

Ter na composição do TCE-RJ um Conselheiro, escolhido pelo Chefe do 
Poder Executivo, dentre os Conselheiros Substitutos. GAP 01/11/2017 27/06/2012 - Art.7° da Emenda Contistucional n°53/2012 

Quanto aos Conselheiros Substitutos 

Prover para os Conselheiros Substitutos assento permanente no Pleno. GAP 01/11/2017 27/06/2012 - Art.7° da Emenda Contistucional n°53/2012 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA MEMBROS E SERVIDORES 

Código de ética para servidores 

Possuir Código de Ética para os servidores estabelecendo normas, 
políticas e práticas éticas, com critérios que tratem da integridade, 
independência, imparcialidade, urbanidade, confidencialidade e 
competência dos servidores. 

GAP/SGA 01/11/2017 

Minuta de normativo em desenvolvimento, submetida à 
inicitativa de constituição de comissão para elaborar, 
homologar, divulgar e implantar o código de ética dos 
servidores 	 (Processo 301.823-3/17). 

Propiciar que todos os servidores estejam familiarizados com os valores e 
princípios constantes do Código de Ética, GAP/SGA 01/11/2017 

Minuta de normativo em desenvolvimento, submetida à 
inicitativa de constituição de comissão para elaborar, 
homologar, divulgar e implantar o código de ética dos 
servidores 	 (Processo 301.823-3/17). 

Divulgar ao público em geral o Código de Ética. GAP/SGA 01/11/2017 

Minuta de normativo em desenvolvimento, submetida à 
inicitativa de constituição de comissão para elaborar, 
homologar, divulgar e implantar o código de ética dos 
servidores 	 (Processo 301.823-3/17). 

Adotar medidas corretivas em caso de violação do Código de Ética. GAP/SGA 01/11/2017 

Minuta de normativo em desenvolvimento, submetida à 
inicitativa de constituição de comissão para elaborar, 
homologar, divulgar e implantar o código de ética dos 
servidores 	 (Processo 301.823-3/17). 

SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA 

Diretrizes gerais 

Possuir processo de sistematização da jurisprudência, regulamentado. GAP/ECG 01/11/2017 

Possuir unidade técnica ou comissão permanente responsável pela 
sistematização e divulgação da sua jurisprudência. GAP/ECG 01/11/2017 

Possuir normativo regulamentando a uniformização de jurisprudência e a 
proposição, aprovação, revisão, cancelamento e restabelecimento de 
enunciados de súmula. 

GAP/ECG 01/11/2017 

Elabora e divulga ementas de todas as decisões colegiadas do Tribunal. GAP/ECG 01/11/2017 

Dispor de sistema informatizado que proporcione a pesquisa de 
jurisprudência por meio de busca textual em toda base de dados, 
contemplando pesquisa livre e pesquisa direcionada. 

GAP/ECG 01/11/2017 

Súmulas 

Editar súmulas a respeito de decisões reiteradas em determinados 
assuntos. GAP 01/11/2017 

Aplicar as súmulas nos seus julgamentos. GAP 01/11/2017 

Disponibilizar as súmulas no sitio do Tribunal na internei e na intranet. GAP 01/11/2017 

Divulgar os processo cujos julgamentos resultaram na edição das 
súmulas. GAP 01/11/2017 

Jurisprudência 

Possuir a sua jurisprudéncia devidamente sistematizada. GAP 01/11/2017 

Utilizar a sua jurisprudência nos julgamentos. GAP 01/11/2017 

Disponibilizar a jurisprudência no sitio do Tribunal na intemet e na intranet. GAP 01/11/2017 

Possuir sistema informatizado que permita o tratamento das decisões 
colegiadas do Tribunal, por meio de coleta, análise, elaboração de 
resumos jurisprudenciais, indexação e divulgação na web, para consulta 
pelos interessados. 

GAP 01/11/2017 

Assegurar que as ementas e/ou outros resumos jurisprudenciais tenham 
hiperlinks permitindo o acesso ao inteiro teor da decisão (relatório, voto e 
parte dispositiva). 

GAP 01/11/2017 

Divulga suas decisões por meio de publicações, boletins e informativos 
periódicos de jurisprudência. GAP 01/11/2017 
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CORREGEDORIA 

Estrutura da Corregedoria 

Incluir a Corregedoria na estrutura organizacional. GAP 31/08/2017 Deverá ser editada uma Resolução integrando a 
correqedoria na estrutura organizacional 

Possuir suas atribuições definidas em instrumento normativo (atribuições 
da unidade e não somente do Corregedor), aprovado pelo Colegiado. GAP 29/03(2017 Deliberação TCE/RJ n°269 

POSSUif normativo para o procedimento disciplinar no âmbito interno. GAP 29/03/2017 Deliberação TCE/RJ n°  269 

Possuir sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos 
processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas 
automáticos. 

GAP 30/03/2017 Deliberação TCE/RJ n° 268 - Sistema Interno - SCAP 

Atividades da Corregedorla 

Expedir provimentos, recomendações e orientações. GAP 29/03/2017 Deliberação TCE/RJ n° 269 e 268 

Acompanhar o cumprimento de provimentos, recomendações e 
orientações. GAP 29/03/2017 Deliberação TCE/RJ n°  269 e268 

Controlar os prazos processuais. GAP 29/03/2017 Deliberação TCE/RJ n° 269 e268 

CONTROLE INTERNO 

Unidade de Controle Interno do Tribunal de Contas 

Regulamentar as competências da unidade de controle interno de acordo 
com os parãmetros definidos na Diretriz 27 da RA 04/2014. AUDIGAP 20/06/2017 Resolução TCE-RJ n°301)2017 

Regulamentar as competências das unidades executoras do sistema de 
controle interno de acordo com os parâmetros definidos na Diretriz 27 da 
RA 04/2014. 

AUD/GAP 20/06/2017 Resolução TCE-RJ n° 301/2017 

Athidades de controle Interno do Tribunal de Contas 

Realizar os trabalhos de auditoria interna com base em normas e manuais 
que regulamentam o processo de auditoria, em especial Normas de 
Auditoria do Setor Público - NBASP e as Normas de Auditoria 
Governamental - NAGs. 

AUD/GAP 20/06/2017 Resolução TCE-RJ n° 301/2017 

Controle Interno dos Jurisdlcionados 

Estabelecer iniciativas voltadas à implantação e ao efetivo funcionamento 
do sistema de controle interno nos respectivos planos estratégicos, com 
correspondentes metas e indicadores de desempenho, controlados e 
divulgados sistemática e permanentemente. 

SGE 31/05/2017 Elaboração de Manual, Divulgação. 

Normatizar os requisitos para implantação do sistema de controle interno 
dos jurisdicionados, seguindo diretrizes da RA 05/2014. SGE 31/05/2017 Elaboração de Manual, Divulgação. 

Promover ações destinadas a estreitar o relacionamento com as unidades 
de controle interno dos jurisdicionados, visando à racionalização e 
integração das atividades de controle, especialmente por meio das ações 
descritas na Diretriz 29 da RA 05/2014. 

SGE 30/06/2017 Realização de Seminário, treinamento. 

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Politica de Tecnologia da Informação 

Possuir Comitê de TI. DGI 20/mar/17 
Ato Normativo 148, de 20 de março de 2017. Cria o 
Comitê de Tecnologia da Informação. 

GESTÃO DE PESSOAS 

Plano de cargos, carreiras e salários 

Contemplar a gestão por competência SGA 01/11/2017 

O Plano de cargos, carreiras e salários do TCE-RJ 
condiciona o desenvolvimento dos servidores efetivos na 
carreira à aprovação no processo de avaliação de 
desempenho, cujo modelo é baseado em competências, 
conforme normativos: 

Resolução 296/2016: Dispõe sobre o Modelo de Gestão de 
Desempenho por Competências dos servidores do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Resolução 297/2016: Dispõe sobre o desenvolvimento 
funcional dos servidores ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro, previsto no art. 22 da 
Lei n°4.787, de 29 de junho de 2006. 
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Política de saúde e qualidade de vida no trabalho 

Contemplar a obrigatoriedade de realização de exames periódicos anuais. SGA 01/11/2017 
Minuta de normativo em desenvolvimento pela CMA e 
CRH (Processo 301.822-9/17). 

Fazer o acompanhamento, individualizado, das condições gerais de saúde 
dos servidores. SGA 01/11/2017 

Minuta de normativo em desenvolvimento pela CMA e 
CRH (Processo 301.822-9/17). 

Liderança, avaliação de desempenho e valorização dos servidores 

Realizar regularmente pesquisa de clima organizacional, com 
monitoramento dos resultados e plano de ação para aperfeiçoamento de 
sua atuação 

SGA 01/11/2017 

Projeto de Pesquisa de Clima Organizacional submetido à  
apreciação da Presidência (Processo n° 301.775-0/17),  
com previsão de aplicação de questionário em 
Agosto/2017. 

AGILIDADE NO JULGAMENTO DE PROCESSOS E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS 
Medidas para eliminar ou reduzir o estoque de processos e gerenclar 
11.1 nra7ng 

Monitorar o cumprimento dos prazos pela Corregedoria. GAP 30/03/2017 DELIBERAÇÃO TCE/RJ N° 268 

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CONTROLE EXTERNO 

Competèncias da unidade de Informações estratégicas 

Exercer a atividade especializada de produção de conhecimentos que 
permitam às autoridades competentes, nos níveis estratégico, tático e 
operacional; e adotar decisões que resultem em aumento de eficiência das 
ações de controle externo. 

SGE 30/06/2017 Produção de Conhecimento em auditoria de ordem 
cronológica de pagamentos. Resultado da auditoria. 

Elaborar estratégias e ações de inteligência, exclusivamente por meio da 
obtenção, sistematização e análise de dados coletados, oriundos de base 
de dados própria ou custodiadas, visando à produção de conhecimento 
para tomada de decisões. (Relatório de Análise de Tipologia; Relatório de 
Pesquisa; Relatório de Inteligência, dentre outros). 

SGE 30/06/2017 Relatório de Inteligência 

Adotar medidas de segurança internas que visem à prevenção, detecção, 
obstrução e a neutralização de ações adversas de qualquer natureza que 
ameacem a tramitação, segurança e salvaguarda dos dados e 
conhecimentos, das pessoas, dos materiais, e das áreas e instalações de 
interesse das Unidades de Informações Estratégicas. 

SGE 01/11/2017 Controle de pedidos de acesso; Politica de Revogação de 
direitos. 

Propor medidas de segurança institucional visando a garantir a segurança, 
o sigilo e a proteção dos dados e conhecimentos produzidos. SGE 01/11/2017 Política de acesso a dados custodiados. 

Solicitar informações estratégicas a órgãos e entidades que atuem nas 
áreas de fiscalização, investigação e inteligência. SGE 31/05/2017 Norma e regulamentação do NICE 

Elaborar e validar tipologias visando a identificar indícios de 
irregularidades administrativas com vistas à prevenção e ao combate á 
corrupção. 

SGE 31/0812017 Regulamentação do NICE. 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 

implementação da norma 

Assegurar capacitação permanente às equipes técnicas do Tribunal de 
Contas para a efetiva fiscalização do disposto na Lei Complementar 
123/2006. 

ECG 01/11/2017 Atividade de capacitação planejada para ocorrer até o final 
do ano em parceria como SEBRAE. 

PLANO DE AUDITORIA E GESTÃO DA QUALIDADE 

Controle e Garantia da Qualidade 

Regulamentar políticas e procedimentos de garantia da qualidade (GO). SGE 01/11/2017 Normas e política formuladas. 

Regulamentar a realização anual, por amostragem, de avaliações de GO 
das auditorias. SGE 01/11/2017 Normas e politica formuladas. 

Regulamentar a responsabilidade pelo processo de monitoramento da GO, 
atribuida a uma ou mais pessoas com a devida experiência e autoridade 
para assumir tal responsabilidade. 

SGE 01/11/2017 Normas e politica formuladas. 

Regulamentar a exigência de independência das pessoas que fizerem a 
GQ (não tenham participado do trabalho nem da análise do controle de 
qualidade do trabalho). 

SGE 01/11/2017 Normas e politica formuladas. 

Regulamentar a exigência de que os resultados do monitoramento do 
sistema de controle de qualidade sejam informados à autoridade do 
Tribunal responsável pela GO de forma tempestiva. 

SGE 01/11/2017 Relatório 
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FUNDAMENTOS DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

Normas e orientações da auditoria de conformidade 

Prestar apoio aos auditores, disponibilizando, por exemplo, material de 
orientação, capacitação, ou acesso a peritos que permita: 

IV. Considerar três diferentes dimensões do risco de auditoria: risco 
inerente, risco de controle e e risco de detecção, SGE/ECG 31/08/2017 Curso e material didático do curso, manual de seleção de 

objetos de auditoria. 

FUNDAMENTOS DA AUDITORIA OPERACIONAL 

Controle de qualidade na auditoria operacional 

Regulamentar para que o auditor adote procedimentos de controle de 
qualidade durante a auditoria, destinados a assegurar que a auditoria siga 
as normas pertinentes. 

SGE 01/11/2017 Norma especifica. 

COMUNICAÇÃO COM A MIDIA, COM OS CIDADÃOS E COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

Comunicação com os cidadãos e as organizações da sociedade civil 

Participar ativamente de debates públicos sobre assuntos pertinentes, 
como boa govemança, gestão de finanças públicas e combate à 
corrupção. 

CCS 01/11/2017 

Um exemplo é a realização do Encontro Técnico: 
Orientação aos Novos Gestores Municipais, que reuniu 
prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais para 
discutir os decretos de calamidade financeira e a LRF. 

Divulgação das decisões na página do Tribunal de Contas na Internet 

Criar, na página do Tribunal, link de destaque para acesso às pautas de 
julgamento do Pleno e Cãmaras. CCS/DGI 01/11/2017 Projeto de divulgação antecipada das pautas em fase de 

elaboração 

OUVIDORIA 

Atividades da Ouvidoria 

Possuir manuais de rotinas internas contendo, no minimo, conceitos, 
princípios, canais de comunicação, classificação das demandas quanto à 
natureza, procedimentos para atendimento com prazo de resposta, 
procedimentos para elaboração de relatórios estatísticos, procedimentos 
de elaboração de relatórios analíticos, com proposição de melhorias. 

OUV 01/11/2017 

Notas: 

1) Foram listadas as ações planejadas e as finalizadas (iniciadas após 
01/11/2016) capazes de gerar evidências de sua conclusão até 01/11/2017; 

Na coluna correspondente aos responsáveis é indicado o setor coordenador 
ou os setores participantes das ações planejadas ou concluídas; 

Podem existir ações, iniciadas antes de 01/11/2016, que não foram incluídas 
no Plano de Ação de 2017, pois não serão capazes de gerar evidências de sua 
conclusão até 01/11/2017. 
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