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1. Considerações Iniciais

A Universidade Estadual de Londrina por meio de sua Unidade de

Controle Interno designada pela Portaria N ° 916, de 19 de fevereiro de 2021, visa

cumprir sua missão institucional por meio da elaboração Plano de Trabalho

estabelecido na Instrução Normativa CGE N° 01/2021, de 10 de fevereiro de 2021,

que determina aos Agentes de Controle Interno a elaboração do Plano de Trabalho

referente ao exercício do ano de 2021, de acordo com suas atividades e competência.

Seguem descritas todas as atividades que serão realizadas no respectivo período.

2. Finalidades

O Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno está amparado

nos princípios constitucionais, tais como, a impessoalidade, a moralidade, a

publicidade, a transparência e a eficácia, razão pela qual, trazem conceitos primordiais

para promover ações que previnam riscos, corrigem desvios que poderiam afetar o

equilíbrio das contas públicas e facilitam o processo de tomada de decisão do gestor

da universidade.

A presente versão do Plano de Trabalho não tem a intenção de

esgotar o rol das ações a serem realizadas pelo Controle Interno, mas para apresentar

as ações prioritárias a serem tomadas na Unidade, conforme a situação de cada caso.

neste Plano,

imprevisíveis.

Esclarece-se que qualquer outra ação ou demanda que não estiverem

poderão ser executadas, haja vista a decorrência de fatores

Deste modo, segue abaixo o rol das ações que serão desenvolvidas

neste Plano, veja-se:

¯ Realização da prestação de contas da Universidade

Estadual de Londrina, com parecer acerca do fiel cumprimento

das exigências do art. 74 da Constituição Federal;
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¯ Atender demanda da Controladoria-Geral do Estado e

alimentar o Sistema SEI-CED, assim compete, exclusivamente,

ao(s) Agente(s) de Controle Interno responder os formulários

com base em entrevistas, documentos e papéis de trabalho.

¯ O monitoramento e avaliação das recomendações,

ressalvas e determinações exarados pelo Tribunal de Contas do

Estado do Paraná (Ação IV do art. 2° da Instrução Normativa

CGE N° 01/2021) deverão ser realizados periodicamente

durante o exercício, a fim de garantir a adoção de medidas

necessárias à correção dos apontamentos identificados, de

modo a prevenir reincidências.

¯ Monitorar e acompanhar as iniciativas vindas dos

mapeamentos oriundas do Controle Externo (teste de controle,

as ressalvas determinações e apontamentos).

¯ Realizar avaliação por inspecionar e amostragem dos

contratos vigentes dos profissionais terceirizados que atuam no

Hospital Universitário.

3. Plano de Trabalho: Cronograma referencial das atividades para o

período de janeiro a dezembro 2021.

3.1. Realização da prestação de contas da Universidade Estadual de Londrina, com
parecer acerca do fiel cumprimento das exigências do art. 74 da Constituição Federal.

Cronograma de
F M A M J J A S O N DExecução

Iniciativa Tribunal de Contas do Estado e Controladoria Geral do Estado.

Indicador Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado e Controladoria Geral do Estado.

Metas Cumprimento das exigências do art. 74 da Constituição Federal.
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3.2. Atender a demanda da Controladoria Geral do Estado e alimentar o Sistema SEI-

CED, assim compete, exclusivamente, ao(s) Agente(s) de Controle Interno

responderem os formulários com base em entrevistas, documentos e papéis de

trabalho.

Cronograma de
Execução IJ IF IM lA [M Lï •J Is lo l. lo
Iniciativa Controladoria Geral do Estado

Indicador

Metas

Alimentar as informações junto ao SEI-CED; enviar as informações quadrimestrais conforme
previsão na Resolução 04 da CGE de 2020; acompanhar se está sendo cumprida a Resolução
05 da CGE de 2020 por parte da Pró-Reitoria Recursos Humanos; encaminhar as informações
das demandas da Instituição junto aos órgão de Controle Externo previsto na Resolução 16
de 2019.
Visa manter a Controladoria Geral do Estado informada das demandas auditadas e facilita o
monitoramento quanto as recomendações derivadas dos órgãos externos.

3.3. Atender as demandas do Tribunal de Contas do Estado e acompanhar os órgãos

auditados mediante as recomendações apresentada pela 7a Inspetoria do Tribunal de

Contas do Estado:

j Cronograma de F M A M J A S O N D
Execução

Iniciativa

Indicador

Metas

Tribunal de Contas do Estado
_

7a Inspetoria

Atender as demandas, solicitações e acompanhar as recomendações se estão devidamente
sendo cumpridas pelos órgãos editados.
Atender o Sistema CACO e SGA do Tribunal de Contas, cumprindo com os prazos,
impreterivelmente, evitando sanções a Instituiç_ão e ao Gestor.

3.4 - Monitorar e acompanhar as iniciativas vindas dos mapeamentos oriundas do

Controle Externo (teste de controle, as ressalvas, determinações e apontamentos):

Cronograma de J F M A M J A S O N D
Execução

Iniciativa

Indicador

Metas

Tribunal de Contas do Estado e Controladoria Geral do Estado, Ministério Público.

Acompanhar os planos de ação determinados por parte da Controladoria Geral do Estado e
monitoramento das ações implantadas pelas Unidades e Órgão da instituição conforme
acolhimento das recomenda£ões a_.pontadas_pelo Tribunal de Contas do Estado.
Manter o controle e monitoramentos dos setores auditados evitando sanções Institucionais que
possam comprometer a prestação de contas anual.
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3.5 A avaliação dos contratos de profissionais terceirizados, vigentes no exercício do

ano deverão ser acompanhados por meio de inspeção e amostragem conforme

cronograma estipulado neste Plano de Trabalho:

Cronograma de
•xecução l• l• l• l• [• lï 1• l• l• l° l• 1 o

Iniciativa Plano de Trabalho do Controle Interno exercício 2021.

Indicador Inspecionar por amostragem os contratos de profissionais terceirizados vigentes em 2021.

O acompanhamento periódico; visa acompanhar as suas cláusulas se estão sendo respeitados;
Metas observar se está havendo controle por parte do fiscal e administrador de contrato; manter a

segregação de função.
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Data: 19/02/2021
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Prof. Dr. Sérgio C/•s de Carvalho
Reitor

/
Data: 19/02/2021
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EXTRATOS
PORTARIA N° 916/2021

Aprova o Piano de Trabalho (disponível em uel.br/aci/) do Agente de Controle
Interno para o exercício do ano de 2021. visando atender a Instrução Normativa
N° 01/2021 da Controladoria-Geral do Estado (CGEL com estabelecimento do
cronograma de atividades previstas para execução nos meses de janeiro a
dezembro de 2021, a par do cumprimento dos planos de ação determinados pela
CGE. Assinante: Magnifico Reitor Prof.Dr. Sérgio Carlos de Carvalho.
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PORTARIA N° 916 - 19/02/2021

Considerando a Instrução Normativa N° 01/2021, de

fevereiro de 2021, da Controladoria-Geral do Estado;

Considerando a nomeação do Agente de Controle

mediante Portaria N° 2558/2018;

atribuições legais,

10 de

I nte rno

Considerando o término da vigência da Portaria N° 392/2020;

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina, no uso de suas

RESOLVE:

Aprovar o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno, ADÃO
APAREClDO BRASlLINO, para o exercício de 2021, visando atender a
Instrução Normativa n° 01/2021 da Controladoria-Geral do Estado (CGE), com

estabelecimento do cronograma de atividades previstas para execução nos
meses de janeiro a dezembro de 2021, a par do cumprimento dos planos de

ação determinados pela CGE.

II-

III-

A íntegra do Plano de Trabalho deve ser disponibilizada na

Controle Interno na web site da UEL.

*
sff /

Esta Portaria entra em vigor na data de/s•ua publicação.

!/
/

/
Z

Prof. Dr. Serglo Carlbs de Carvalho,

/
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CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE N° 01/2021

Determina aos Agentes de Controle Interno a elaboração do Plano de Trabalho,

de acordo com suas atividades e competência.

O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pelo art. 4° da Lei Estadual n° 19.848, de 03 de maio de 2019; pelo §2o, do

art. 10 da Lei Estadual n° 17.745, de 30 de outubro de 2013; pelos incisos IV e XI, do

Anexo V da Lei Estadual n° 19.435, de 26 de março de 2018; e pelo inciso II, do art.

7° do Anexo I do Decreto Estadual n° 2.741, de 19 de setembro de 2019, e

CONSIDERANDO que a Controladoria-Geral do Estado, órgão central do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo, tem por objetivo exercer as atividades de

avaliação dos controles internos da gestão dos órgãos e entidades do Poder

Executivo, bem como a efetiva aplicação das políticas públicas, conforme

estabelecido nos incisos I, II, III, IV e V, do art. 4° da Lei Estadual n° 15.524, de 05 de

junho de 2007;

CONSIDERANDO a atribuição da Controladoria-Geral do Estado de estimular a

observância às normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas,

regulamentos, estatutos e regimentos, prevista no inciso li, do art. 6° da Lei Estadual

n° 17.745, de 30 de outubro de 2013; e

CONSIDERANDO as atribuições dos Agentes de Controle Interno, pertencentes aos

Núcleos de Integridade e Compliance Setoriais, conferidas pelos incisos X a XXII do

art. 24 do Decreto Estadual n° 2.741, de 10 de setembro de 2019,

RESOLVE:

Art, 10 Determinar aos Agentes de Controle Interno a elaboração do Plano de

Trabalho, referente ao exercício de 2021, descrevendo todas as atividades que serão
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realizadas no respectivo período, além das estabelecidas no Plano de Trabalho Anual
da Coordenadoria de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado.

Art. 2° O Plano de Trabalho deverá conter no mínimo 05 (cinco) ações para o
desempenho das atividades de controle no órgão/entidade no exercício:

I. Ação 1 - Elaborar o Relatório do Controle Interno para prestação de contas dos
órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual;

II. Ação 2 - Atender as demandas geradas pela Controladoria-Geral do Estado;
III. Ação 3 - Acompanhar as diligências dos órgãos de controle externo e, quando

necessário, responder aos supracitados órgãos;

IV. Ação 4 - Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas
e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

V. Ação 5 - Realizar avaliação, por amostragem, da(s) unidade(s) setorial(is) do
órgão/entidade definida(s) pelo Agente de Controle Interno, elencando a(s)
área(s) e/ou subárea(s), inclusive o(s) objeto(s).

Art. 3° O Plano de Trabalho deverá ser aprovado pelo Gestor do órgão/entidade e
publicado no Diário Oficial do Estado até dia 12 de março de 2021, bem como
disponibilizado no site institucional do órgão/entidade.

Parágrafo único. O Plano de Trabalho deverá ser encaminhado à

Controladoria-Geral do Estado, por meio do Sistema e-Protocolo Digital, até o décimo
dia útil após a sua publicação.

Art. 4° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Instrução Normativa CGE n° 01, de 13 de janeiro de 2020.

Curitiba, 10 de fevereiro de 2021.

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA
Controlador-Geral do Estado
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