
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AGE              2020 
            



 

INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório apresenta os resultados da Auditoria Geral do Estado (AGE) quando da sua atuação como macrofunção de Auditoria 

Governamental durante no período de 01/01/2020 a 26/05/2020. Serão apresentados nos capítulos a seguir a estrutura organizacional e os recursos 

humanos da área, bem como os projetos planejados e executados. 

Serão detalhados as auditorias concluídas e em andamento, os produtos gerados pela AGE para apoio às áreas demais áreas da CGE e aos órgãos 

externos, bem como serão detalhadas as ações de avaliação realizadas em despesas decorrentes do enfrentamento ao Covid-19, as quais avaliaram 

cerca de 17 bilhões de reais e identificaram riscos que foram enviados aos gestores e ao Sr. Governador. 

Por fim, serão evidenciados ao longo do presente Relatório os esforços empregados para promover a melhoria contínua da qualidade dos trabalhos 

e o fortalecimento do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 

Destaca-se na atuação da AGE em 2020, a continuidade e o aprimoramento das atividades avaliativas, mesmo diante do cenário de mudança 

na modalidade de trabalho, que passou a ser remoto para todo a equipe da AGE, desde a data em que foram adotadas medidas de isolamento. 

  

  



 

COMPETÊNCIAS DA AGE 

A Lei nº 7.989, de 14 de junho de 2018, criou a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE, da qual a Auditoria Geral 

do Estado – AGE é uma das partes integrantes, juntamente com a Ouvidoria Geral do Estado - OGE e a Corregedoria Geral do Estado – 

CRE. A AGE teve suas competências definidas no artigo 10 da referida Lei, a saber: 
I – regular e atuar, no âmbito do Poder Executivo, na atividade de auditoria interna, especialmente nas 

modalidades de auditoria de conformidade, auditoria de desempenho e serviços de assessoramento para adicionar 

valor e melhorar as operações dos órgãos e entidades;  

II – avaliar o cumprimento dos planos, programas, objetivos e metas espelhadas em documentos de estratégia 

governamental de longo prazo, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei do orçamento anual, 

inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos fiscal e de 

investimentos;  

III – acompanhar a execução de programas de governo e políticas públicas, com foco na gestão por resultado, por 

meio de mensuração e acompanhamento de indicadores de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, 

servindo de subsídio para a atuação das demais macrofunções do SICIERJ;  

IV – medir e avaliar os controles internos e efetuar o gerenciamento dos riscos a serem realizados, mediante 

metodologia e programação próprias: [...] 

V – exercer o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e dos haveres do Estado;  

VI – informar à área correcional infração disciplinar ou indícios de sua ocorrência, detectados na execução da 

auditoria governamental;  

VII – informar à área de integridade ato lesivo à Administração Pública, conforme definido na Lei Federal 

nº 12.846/2013, ou indícios de sua ocorrência, detectados na execução da auditoria governamental;  

VIII – expedir recomendações aos órgãos auditados e coordenar, monitorar e avaliar a sua implantação [...]  

IX – propor a melhoria ou implantação de sistemas na Administração Pública, com o objetivo de aprimorar os 

controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;  

X – submeter ao COSCIERJ o seu plano anual de auditoria e o relatório anual de atividades para conhecimento 

e aprovação; 

 XI – estabelecer diretrizes para a elaboração do plano anual de auditoria das UCIs;  

XII – elaborar relatórios gerenciais;  

XIII – assessorar os titulares dos órgãos e entidades nos assuntos relacionados com as atividades de controle 

interno, gestão de riscos e auditoria;  

XIV – elaborar normas e orientações para regular as atividades de controle interno, gestão de riscos e auditoria; 

XV – promover a realização de pesquisas, seminários, cursos e capacitação de agentes públicos sobre assuntos 

relativos às atividades de controle interno, gestão de riscos e auditoria. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118934/art-10-inc-i-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118932/art-10-inc-ii-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118929/art-10-inc-iii-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118925/art-10-inc-iv-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118912/art-10-inc-v-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118910/art-10-inc-vi-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118908/art-10-inc-vii-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118887/art-10-inc-x-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118884/art-10-inc-xi-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118882/art-10-inc-xii-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118879/art-10-inc-xiii-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/194118877/art-10-inc-xiv-da-lei-7989-18-rio-de-janeiro
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGE/CGE 

 

 

A Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro está organizada conforme disposto no Decreto nº 46.590/2019, a saber: 

 

 
1 - Gabinete da Controladoria Geral do Estado – CGE 

[...] 

2 - Auditoria Geral do Estado 

2.1 - Assessoria de Capacitação, Normas e Técnicas 

2.2 - Superintendência de Políticas Setoriais 

2.2.1 - Coordenadoria de Segurança Pública 

2.2.2 - Coordenadoria de Governo e Relações Institucionais 

2.2.3 - Coordenadoria de Administração Penitenciária 

2.2.4 - Coordenadoria de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros 

2.3 - Superintendência da Área de Infraestrutura 

2.3.1 - Coordenadoria de Infraestrutura e Obras 

2.3.2 - Coordenadoria de Ambiente, Sustentabilidade e Cidades 

2.3.3 - Coordenadoria de Transporte 

2.3.4 - Coordenadoria de Agricultura, Pecuária e Pesca 

2.4 - Superintendência da Área Econômica 

2.4.1 - Coordenadoria de Fazenda 1 

2.4.2 - Coordenadoria de Fazenda 2 

2.4.3 - Coordenadoria de Casa Civil e Governança 

2.4.4 - Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda 

2.5 - Superintendência de Área Social 1 

2.5.1 - Coordenadoria de Saúde 1 

2.5.2 - Coordenadoria de Saúde 2 

2.5.3 - Coordenadoria de Turismo 

2.5.4 - Coordenadoria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

2.6 - Superintendência de Área Social 2 

2.6.1 - Coordenadoria de Educação 

2.6.2 - Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação 

2.6.3 - Coordenadoria de Cultura e Economia Criativa 



 

2.6.4 - Coordenadoria de Esporte, Lazer e Juventude 

2.7 - Superintendência de Relação com Órgãos Externos 

2.7.1 - Coordenadoria para Demandas do Tribunal de Contas 

2.7.2 - Coordenadoria para Demandas do Ministério Público 

2.7.3 - Coordenadoria de Tomada de Contas 

2.7.4 - Coordenadoria de Prestação de Conta 

 2.7.5 - Coordenadoria de Contas do Governo 

2.8 - Superintendência de Qualidade do Gasto Público 

2.8.1 - Coordenadoria de Custeio 

2.8.2 - Coordenadoria de Pessoal 

2.8.3 - Coordenadoria de Licitações e Contratos 

 

 

Cabe mencionar, que foi solicitada alteração da estrutura para inclusão da Superintendência especializada em Contas de Governo, a ser 

denominada Superintendência de Acompanhamento das Contas de Governo (SUPGOV), conforme formalizado no processo SEI-

320001/000596/2020, com a seguinte proposta de estruturação: 

 
2.9-Superintendência de Acompanhamento das Contas de Governo - SUPGOV 

2.9.1 - Coordenadoria de Auditoria Financeira e Monitoramento 

2.9.2 - Coordenadoria de Acompanhamento da Execução Orçamentária 

2.9.3 - Coordenadoria de Execução Financeira e Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

A AGE durante conta com 791 (sessenta e nove) servidores, distribuídas pelas áreas da AGE, conforme relação exposta no Quadro a seguir.  

 

ÁREAS AUDITOR ESPECIALISTA APOIO ADMINISTRATIVO TOTAL DE SERVIDORES 

GAB/AGE 1 - 1 2 

ASCNT 3 - 1 4 

SUPSOC1 7 - - 7 

SUPSOC2 6 - - 6 

SUPECO 7 - - 7 

SUPINF 6 3 - 9 

SUPSET 6 - - 6 

SUPQUA 4 2 - 6 

SUPEXT 29 - - 29 

SUPGOV 3 - - 3 

TOTAL 72 5 2 79 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 

                                                           
1 Considerando a data de fechamento do Relatório. 



 

RESULTADO DOS TRABALHOS 
 

O Decreto nº 46.873, de 13 de Dezembro de 2019, por seu turno, detalha a atuação da AGE. Segundo o normativo, a função de 

auditoria interna governamental consiste em atividade independente e objetiva, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de 

uma organização por intermédio das atividades de avaliação e consultoria.  

 

Neste sentido, o resultado da atuação desta AGE pode ser segregada em avaliação e consultoria. Até o fechamento deste Relatório 

destacam-se as seguintes atividades: 

 

 Execução de auditorias; 

 Elaboração de Notas de Identificação de Riscos (NIR), em atendimento ao Decreto Estadual nº 47.039/2020, que consiste 

em avaliação sistemática de despesas decorrentes do Covid-19. Tal ação permite uma ação tempestiva, célere e com a garantia 

de qualidade técnica. 

 Elaboração e publicação do Planejamento de Auditoria; 

 Emissão de opinião conclusiva sobre as Contas de Governo. Os resultados demonstraram que no exercício de 2019 o 

TCE/RJ não determinou aprimoramento na técnica de auditoria adotada pela CGE, o que não ocorria desde 2014, o que reforça 

que a mudança promovida na metodologia foi adequada e eficaz; 

 Apoio à Comissão de Leniência; 

 Elaboração de produtos (Notas Técnicas, Notas de Levantamento e Notas de Consultoria) para subsidiar avaliações e 

consultorias; e 

 Atendimento à demanda processual do TCE e MP. 
 

Os resultados quantitativos estão pormenorizados no Anexo I, que também engloba uma análise comparativa entre o exercício atual e o 

exercício anterior. 

 

 

 

 



 

 

 

ELABORAÇÃO DE NORMAS 

 

O inciso XIV do Art. 10 da Lei Estadual 7.989/2018 atribui competência a AGE para elaborar normas e orientações para regular as atividades 

de controle interno, gestão de riscos e auditoria. Neste sentido, durante o exercício de 2020 foram publicadas 03 normas que contaram com a 

participação da AGE, conforme quadro resumo, a seguir: 

 

Tipo de normativo Temática Referência Status 

Plano de Auditoria Plano de Auditoria PLANAGE 2020 Publicado 

Decreto Avaliação sistemática de despesas COVID-19 Decreto Estadual nº 47.039/2020 Publicado 

Resolução PLANAT Resolução CGE nº 53/2020 Publicado 

Resolução Alteração do Programa de Trabalho Remoto Resolução CGE nº 54/2020 Publicado 

Portaria HomeOffice – CGE Portaria CGE nº 71/2020 Publicado 

Instrução Normativa Comunicação dos resultados dos trabalhos  - em elaboração 

Instrução Técnica Avaliação de Implementação de Recomendações  - em elaboração 

Resolução Tomada de Contas Especial SEI-320001/000668/2020 
Análise após consulta 

pública 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 

 
  



 

CAPACITAÇÃO 

 

O inciso XV do Art. 10 da Lei Estadual 7.989/2018 atribui competência a AGE para promover a realização de pesquisas, seminários, cursos 

e capacitação de agentes públicos sobre assuntos relativos às atividades de controle interno, gestão de riscos e auditoria. 

Neste sentido, devido às mudanças estruturais advindas da Lei 7.989/2018 e a necessidade permanente de capacitação dos Auditores 

Internos, respaldada nas normas internacionais, além do intuito de consolidar o projeto da Rede de UCI em um contexto de atividades de auditoria 

que envolve múltiplos conhecimentos, foi instituído o projeto Controle na Vanguarda (CNV), com o objetivo de fomentar a capacitação 

permanente dos servidores do SICIERJ, por meio de cursos, seminários e palestras sobre assuntos relevantes à área de atuação do Controle Interno. 

O projeto foi formalizado por meio da Portaria nº 02, de 08 de maio de 2019 e visa também fomentar a capacitação permanente dos 

servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - SICIERJ, por meio de cursos, seminários e palestras 

sobre assuntos relevantes à área de atuação do Controle Interno, e faz parte de um conjunto de ações que visa o aprimoramento e fortalecimento 

da CGE RJ e do SICIERJ. 

Com isso foram ofertadas 614 vagas de capacitações interinstitucionais, conforme resumido no Quadro a seguir: 

 

Encontro CNV Tema Período Participantes 

Curso PLANAT fev/2020 107 

Curso Ferramenta Trello mar/2020 31 

6º Encontro CNV Criação e Gestão de Contratos em tempos de Covid-19 abr/2020 113 

7º Encontro CNV 
Coronavírus: como manter a saúde mental e a boa produtividade no home 

office 
abr/2020 85 

8º Encontro CNV atividade física e alimentação saudável em tempos de isolamento social abr/2020 65 

9º Encontro CNV Covid-19: Saúde mental na quarentena mai/2020 60 

9º Encontro CNV Auditoria Ágil mai/2020 153 

Total de vagas ofertadas (servidores da AGE e de diversas UCIs) 614 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 


