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1 DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA 

 

NOME COMPLETO E OFICIAL DA UNIDADE: Controladoria Geral do Estado 

CNPJ: 30.881.211/0001-41 

SIGLA: CGE UG: 500100  GESTÃO: Administrativa 

NATUREZA JURÍDICA: Órgão de fiscalização e 

controle 

VINCULAÇÃO: Chefe do Poder 

Executivo 

ENDEREÇO: Avenida Erasmo Braga, nº 118, 12º e 13º andares CEP: 20020-000 

TELEFONE: 2333-1814 EMAIL: controladoria@cge.rj.gov.br 

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.cge.rj.gov.br 

 

 

2 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE A SER AUDITADO 

 

Criada em 14 de junho de 2018, através da Lei nº 7.989, a CGE tem como missão a 

coordenação e definição de diretrizes gerais de controle interno. 

 

O Controle Interno do Estado compreende o plano de organização e todos os métodos 

e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência 

nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das 

políticas administrativas e fiscais prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das 

informações e assegurar o cumprimento da Lei. 

 

mailto:controladoria@cge.rj.gov.br
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A CGE, como Órgão Central de Controle Interno, se subdivide na seguinte estrutura 

organizacional, determinada pelo Decreto nº 46.590, de 27 de fevereiro de 2019:  

 

• Gabinete da Controladoria Geral do Estado;  

• Auditoria Geral do Estado; 

• Ouvidoria e Transparência Geral do Estado;  

• Corregedoria Geral do Estado; e 

• Subcontroladoria Geral do Estado. 

 

São responsabilidades da CGE:  

 

• coordenar e supervisionar, no âmbito do SICIERJ, as macrofunções de Auditoria 

Governamental, Ouvidoria, Transparência e Corregedoria; 

• atender às diretrizes e orientações emanadas do COSCIERJ;  

• acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000, aferindo a consistência das informações 

constantes de tais documentos;  

• monitorar o processo de planejamento estratégico e a elaboração do plano plurianual, da 

lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, mormente o cumprimento dos 

respectivos prazos e dos requisitos necessários à efetiva participação social;  

• propor a melhoria ou implantação de sistemas da administração pública, com o objetivo 

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

• alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure, 

imediatamente, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, 

ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticadas por agentes 

públicos, ou quando não forem prestadas as contas;  

• representar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ sobre as 

irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados 

integralmente pelas medidas adotadas pela administração;  

• monitorar o processo de elaboração da Prestação de Contas do Governador, promovendo 

a articulação com os órgãos do poder executivo e o TCE-RJ;  

• emitir o relatório e parecer conclusivo relativo à Prestação de Contas do Governador do 

Estado;  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00


3 

 

 

• elaborar e fiscalizar o cumprimento do Código de Ética para os servidores ocupantes de 

cargos das carreiras de Controle Interno do Estado;  

• criar condições para o exercício do controle social sobre os programas e ações 

contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do Estado;  

• estabelecer diretrizes para que os órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta 

elaborem e monitorem indicadores de desempenho de suas atividades;  

• definir estratégias de transparência na Administração Pública para fins de cumprimento 

da legislação que rege a matéria;  

• realizar a gestão do Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual;  

• coordenar, promover e acompanhar as políticas de transparência e acesso à informação 

prevista na legislação;  

• estabelecer diretrizes e estratégias de prevenção e de combate à corrupção;  

• estabelecer o plano de capacitação dos servidores que integram o SICIERJ;  

• instaurar e conduzir, sem exclusividade, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o 

Procedimento de Investigação Preliminar destinado à averiguação de indícios de autoria 

e materialidade de todo e qualquer fato que possa acarretar a aplicação das sanções 

previstas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;  

• apurar, no âmbito do Poder Executivo, em competência concorrente com a autoridade 

máxima do órgão ou entidade lesada, a responsabilidade administrativa de pessoa 

jurídica que possa resultar na aplicação das sanções previstas no art. 6º da Lei                

nº 12.846/2013, por meio de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, que 

poderá ser precedido de Procedimento de Investigação Preliminar, de caráter sigiloso e 

não punitivo, podendo ainda avocar os procedimentos já instaurados pelo órgão ou 

entidade lesada nas hipóteses previstas no artigo 9º, §§1º e 2º, da Lei nº 7.989/2018;  

• avocar a competência do órgão ou entidade atingida para a apuração e julgamento dos 

atos previstos como infração administrativa à Lei Federal nº 8.666/93, ou a outras 

normas de licitações e contratos da administração, que também sejam tipificados como 

atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, mas tenham sido praticados antes da sua 

entrada em vigor, se estiver presente qualquer das circunstâncias previstas no artigo 9º, 

§§1º e 2º, da Lei nº 7.989/2018, observando o PAR na sua tramitação;  

• celebrar, no âmbito do Poder Executivo Estadual, Acordo de Leniência, nos termos do 

Capítulo V, da Lei Federal n.º 12.846/2013;  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26890805/artigo-6-da-lei-n-12846-de-01-de-agosto-de-2013
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035665/lei-12846-13
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• coordenar e supervisionar a apuração de responsabilidades do servidor público por 

infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as 

atribuições do cargo que ocupa, conduzindo diretamente a apuração em se tratando de 

servidor integrante de seus quadros;  

• instaurar ou avocar os procedimentos disciplinares de competência das Unidades 

Setoriais nas hipóteses previstas no artigo 9º, § 1º da Lei nº 7.989/2018;  

• propor ações de racionalização dos recursos públicos, e a reorganização de órgãos e 

entidades por meio de fusão, extinção, privatização, municipalização e federalização;  

• elaborar o planejamento estratégico da CGE;  

• prestar assistência direta e imediata ao Governador do Estado, assim como atender suas 

demandas especiais em matérias relacionadas ao Sistema de Controle Interno;  

• acompanhar a implementação das convenções e dos compromissos nacionais ou 

internacionais assumidos pelo Poder Executivo Estadual, que tenham como objeto o 

controle interno e a auditoria;  

• participar e opinar nos processos de reforma e de reorganização administrativa, propostos 

pelo Poder Executivo Estadual, que afetem a função de controle;  

• acompanhar a implementação da Lei nº 7.753, de 17 de outubro de 2017, no âmbito das 

empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-

privado com a administração pública direta, indireta e fundacional do Estado do Rio de 

Janeiro; e 

• monitorar o cumprimento das contrapartidas decorrentes de processos de concessão de 

benefícios fiscais.  

 

 

Vinculado à CGE está o Fundo de Aprimoramento do Controle Interno – FACI- RJ, 

que é destinado ao financiamento de ações e programas dos órgãos do SICIERJ, e possui as 

seguintes finalidades: 

 

• prevenir, fiscalizar e reprimir a prática de ilícitos que causam prejuízo ao erário ou que 

gerem enriquecimento ilícito de servidores públicos estadual ou das pessoas jurídicas;  

• realização de campanhas educacionais e de conscientização sobre transparência, controle 

social, prevenção e combate à corrupção; aprimoramento profissional dos servidores do 

SICIERJ;  

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/511266335/lei-7753-17-rio-de-janeiro-rj
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• aquisição, desenvolvimento, implantação, manutenção, e aperfeiçoamento da estrutura 

operacional, material, tecnológica e de sistemas de recursos humanos de apoio às 

atividades de controle interno;  

• aquisição, construção, ampliação, locação e reforma de bens móveis e imóveis que 

sirvam a CGE;  

• assinaturas pela CGE de periódicos especializados e aquisição de livros, manuais e afins;  

• impressão, publicação e divulgação de periódicos no âmbito da CGE; 

• despesas com deslocamento de servidores em exercício na CGE, para atendimento de 

necessidades inerentes às suas atividades institucionais; e 

• retribuição, em pecúnia, a servidores da CGE, por atuação como instrutores, 

conferencistas e afins, em cursos, treinamentos e eventos similares promovidos, na forma 

aprovada pelo COSCIERJ e regulamentada por ato do Controlador-Geral do Estado. 

 

 

3 PLANO DE TRABALHO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 Listamos a seguir os 2 programas de trabalho da CGE, que serão testados no 

exercício de 2020 

 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 

DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROGRAMA DE 

TRABALHO 

QUANTIDADE DE 

AÇÕES 

04.122.0002 Gestão Administrativa 11 

04.124.0475 Controle Interno 8 

 

 

3.2 Demonstramos a seguir a execução orçamentária do ano de 2019 e a previsão para 

2020 dos 2 programas de trabalho relacionados no item 3.1. 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 
2019 2020 

CÓDIGO TÍTULO 
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DOTAÇÃO 

AUTORIZADA 
EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

04.122.0002 

Gestão 

Administrativa 82.198.448,78 66.308.371,02 66.308.371,02 66.308.371,02 61.676.237,96 82.722.711,00 

04.124.0475 

Controle 

Interno     225.000,00        64.131,10       64.131,10       64.131,10        52.842,45   1.458.625,00 

TOTAL 82.423.448,78 66.372.502,12 66.372.502,12 66.372.502,12 61.729.080,41 84.181.336,00 



6 

 

 

4 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE, EQUIPAMENTOS, AMBIENTE E SISTEMAS 

 

 

4.1 Equipe 

 

Atualmente a equipe desta Unidade de Controle Interno é composta por 3 Servidores, a 

saber: 

 

NOME ID FUNÇÃO 

DATA DE 

INGRESSO 

NA EQUIPE 

FORMAÇÃO 

Denise Carvalho de Freitas 19436653 Assessora de 

Controle 

Interno 
 

27/09/2018 Bacharel em Ciências Contábeis 

e Pós Graduada em Contas 

Públicas 

Angela Maria Lopes Dias 1943844-3 Auditora do 

Estado 

15/01/2020 Bacharel em Ciências Contábeis 

e Pós Graduada em Gestão 
Pública com enfase em Finanças 

e Controle Interno 

 

 

4.2 Equipamentos e ambiente 

 

A Unidade de Controle Interno da CGE dispõe atualmente de uma sala independente, 

estando todos os Servidores devidamente equipados com computadores. 

 

 

4.3 Sistemas 

 

A Unidade de Controle Interno da CGE utiliza atualmente os seguintes Sistemas: Sistema 

Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE Rio, 

Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI e o Sistema de Gestão de Documentos Redmine. 
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5 ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE 

INTERNO 

 

5.1 Relacionar a previsão de capacitação dos servidores em cursos e eventos 

 

A previsão é que a Assessoria de Controle Interno participe do evento a seguir descrito, 

além dos eventuais cursos e eventos com assuntos relacionados às suas atividades fim.  

 

CURSO/EVENTO CARGA HORÁRIA PERÍODO PREVISTO PARTICIPANTES 

Controle na Vanguarda Em média 4 horas Durante todo o exercício Todos os Servidores da UCI 

 

Tal evento está, temporariamente, sendo ministrado de forma remota, em função da 

interrupção dos trabalhos presenciais recomendada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

por intermédio de Decretos que vem sendo publicados periodicamente no Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro, a fim de conter a disseminação da pandemia causada pelo 

Coronavírus.  

 

Em paralelo à essa pandemia, os Servidores estão atentos aos cursos online que estão 

sendo oferecidos.  

 
 

6 DETALHAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 

 

6.1 Tratamento das demandas originadas da CGE 

 

A partir dos programas de trabalho descritos no item 3.1, esta Unidade de Controle 

Interno pretende efetuar testes de auditoria nos seguintes assuntos: 

 

• Despesas de pessoal  

• Licitações  

• Contratos 

• Convênios 

• Adiantamentos 

• Diárias 

• Análises dos processos demandados pelo Recursos Humanos 
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6.2 Tratamento das demandas extraordinárias recebidas pela UCI 

 

Com base nas ocorrências do exercício de 2019, para atendimento de demandas 

extraordinárias prevemos a alocação de 30% do tempo de toda a equipe dessa Assessoria de 

Controle Interno.  

 
 

6.3 Relação, objetivos e detalhamentos dos trabalhos a serem realizados pela UCI 

 

OBJETO 

MOTIVAÇÃO 

DO 

TRABALHO 

OBJETIVOS 
PRODUTO 

GERADO 

ESTIMATIVA 

DE HORAS 

SERVIDOR 

RESPONSÁVEL 
PERÍODO 

Despesas de 
pessoal 

1. Compõem alto 
percentual do 

total do 

orçamento da 
CGE 

2. Apuração de 
diversas 

impropriedades 
no exercício de 

2019 quando da 
aplicação dos 

testes de auditoria 

 

1. Verificar se os 
valores recebidos pelos 

Servidores estão 

adequados, assim como 
os dos correspondentes 

encargos sociais  

2. Verificar se as 

cessões dos Servidores 
estão em consonância 

com a legislação 
vigente 

 

Relatório 25% Toda a equipe 1. Janeiro 

2. Maio a 
junho 

3. Outubro 

Planeja-
mento de 

Auditoria 

Planejar as 
atividades que 

serão realizadas 
no exercício 

 

Testar a quantidade 
máxima possível das 

situações vulneráveis 

PLANAT 5% Toda a equipe Abril 

Análise da 
PCA 2019 

1. Determinação 
do TCE/RJ 

2. Avaliar a 
gestão financeira, 

contábil e 
patrimonial 

 

Atestar se ocorreram 
boas práticas na gestão 

Relatório 10% Toda a equipe Abril e maio 

Adianta-

mentos 

Risco de 

ocorrência de 
irregularidades 

Verificar se estão em 

consonância com a 
legislação vigente, se a 

sua aplicação é 

autêntica, e se foram 
devidamente 

registrados 
 

Relatório 10% Toda a equipe Maio e 

Agosto 

Diárias Risco de 
ocorrência de 

irregularidades 

Verificar se estão em 
consonância com a 

legislação vigente, se a 
sua aplicação é 

autêntica, e se foram 
devidamente 

registrados 
 

Relatório 10% Toda a equipe Junho e 
Setembro 
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Análises dos 

processos 
demanda-

dos pela 
Coordena-

doria de 
Recursos 

Humanos 
 

Solicitação do 

Gabinete do 
Controlador da 

gestão anterior 

Verificar se há 

conformidade nas 
solicitações efetuadas 

pelos Servidores, a 
época da SEFAZ 

Relatório 15% Toda a equipe 1. Janeiro a 

março 
2. Maio 

Licitações Complexidade do 

assunto 

Se na realização das 

licitações estão sendo 
observadas as normas 

que regem a matéria 

 

Relatório 10% Toda a equipe Novembro e 

dezembro 

Contratos Complexidade do 

assunto 
1. Se obedeceram as 

normas legais 

2. Se foram cumpridas 

as obrigações 
contratuais 

3. Se foram observadas 

os critérios quanto ao 

controle, prestação de 
contas e escrituração 

 

Relatório 10% Toda a equipe Novembro e 
dezembro 

Convênios Complexidade do 
assunto 

1. Se obedeceram as 
normas legais. 

2. Se foram cumpridas 
as obrigações 

acordadas. 
3. Se foram observadas 

as normas legais quanto 
ao controle, prestação 

de contas e escrituração 
 

Relatório 5% Toda a equipe Novembro e 

dezembro 

 

 

7 ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES 

 

ITEM ORIGEM TEOR DA 

RECOMENDAÇÃO 

STATUS DA 

RECOMENDAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

E PLANO DE 

PROVIDÊNCIAS 

PRAZO  

PREVISTO 

1 Relatórios 

de Auditoria 

emitidos 
pela UCI da 

CGE. 

Inúmeras 

recomendações 

referentes à 
administração de 

pessoal 

A UCI da CGE 

programou rever nos 

meses de maio a junho 
se as recomendações 

foram implementadas 

Serão apuradas 

por ocasião dos 

testes- 

O prazo para solução 

da recomendação será 
determinado por 

ocasião do 

monitoramento das 
recomendações 

 

 

 

 

 



10 

 

 

8 PREMISSAS, RESTRIÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO DO 

PLANAT 

 

A UCI para execução deste planejamento utilizará como premissas os testes de auditoria 

realizados ao longo do exercício de 2019 e nas expectativas a serem atingidas em 2020, 

externadas pela administração da CGE e pelo orçamento aprovado para o exercício. 

 

As restrições de trabalhos presenciais impostas em função da pandemia ocasionada pelo 

Coronavírus, podem limitar a execução deste planejamento e colocar em risco a obtenção dos 

resultados esperados. 

 

 

9 APROVAÇÃO PELO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO 

 

Em atendimento ao artigo 4º da Resolução CGE nº 53, de 9 de março de 2020, este 

PLANAT foi examinado e aprovado pelo Controlador Geral do Estado, conforme consta no 

Processo SEI nº 32/0001/000901/2020. 

 

 

Rio de Janeiro, 4 de junho de 2020. 

 

 

 

Angela Maria Lopes Dias 
Auditora do Estado 

ID nº 1943844-3 – CRC/RJ nº 70.112/4-O 

 

 

 

Denise Carvalho de Freitas 
Assessora de Controle Interno 

ID nº 1943665-3 – CRC/RJ nº 70.701/O-3 

 

 


