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A transparência é um princípio basilar do setor público, a ampla divulgação

à sociedade dos temas, critérios, métodos e resultados das fiscalizações será

uma prática permanente. 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, traz

conceitos primordiais para promover ações que previnam riscos, corrigem

desvios que poderiam afetar o equilíbrio das contas públicas, facilitam o

processo de tomada de decisão do gestor da universidade.

2. Finalidades

A Universidade Estadual de Londrina por meio de sua Unidade de Controle

Interno designada pela Portaria n ° 5505 de 22 de novembro de 2018, visa

cumprir sua missão institucional por meio da elaboração Plano de Trabalho

estabelecido na Instrução normativa n ° 004/2018 - CGE, a presente versão do

Plano de Trabalho não tem a intenção de esgotar o rol das ações a serem

realizadas pelo Controle Interno, mas apresentar ações prioritárias a serem

tomadas na Unidade, conforme situação de cada caso.

O controle interno está para atender qualquer outra ação ou demanda que

não estiverem neste plano, poderá ser executada haja vista a ocorrência de

fatores imprevisíveis.

Segue abaixo o rol das ações que serão desenvolvidas neste plano;

1. Atuação mediante adoção de ações de caráter preventivo atendendo as

atribuições da Controladoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do

Estado, realizando inspeção e diligências aos setores fiscalizados;

2. Recomendar as unidades de almoxarifado o balanço semestral com

objetivo de obter melhorias no controle dos almoxarifados da Universidade

Estadual de Londrina.

3. Acompanhar contratos de serviços

terceirizados por Inspeção e amostragem.

médicos, de pessoal serviço
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4. Fiscalizar e acompanhar as unidades quanto a implantação de medidas

ou ações que visa atender as recomendações provinda da inspeção da 7a

inspetoria do Tribuna de Contas do Estado;

5. Alimentar informações na planilha workflow e encaminhar decisões da

gestão quanto recomendações (Check list ) da CGE.

6. Enviar relatório quadrimestrais SIAC alimentando o sistema SEI-CED do

Tribunal de contas do Estado.

7. Encaminhar os relatórios anuais, relatório consolidado da CGE e o

relatório de atribuições do controle interno-UEL para o departamento de

contabilidade realizar fechamento anual das contas da Universidade Estadual

de Londrina

Cronograma referencial das atividades para janeíro/dezembro 2018

Relatõrio quadrimestral e anual da Controladoria Geral do Estado,
será encaminhado ao SEI-CED após consolidadas as informações
eletrônicas.

Cronograma j F Mde execução
Relatório Anual

Iniciativa

Indicador

metas

M J J A S O N D

Receber CD gravado e enviado pela Controladoria Geral do Estado,
seguir as instruções Normativa do TCE 144/2018 e do CGE
Percentual de relatório enviado ao SIAC
Prestação de contas anual da Universidade Estadual de Londrina
relativo ao exercício financeiro 2018; cumprir prazo até 30 de abril
2019.

Receber formulário dJsponibilizado polo Expresso e-mail sistema
workflow da Controladoria Geral do Estado.

Cronograma 1 1de execução
J F M A J J A O N D

Atualizar dados nas planilhas recebida pela CGE, para serIniciativa elaborado os relatórios quadrimestrais e anuais.
Indicador Planilhas recebida via Expresso e-mail, sistema workflow

Receber as planilhas; atualizar dados; devolver a CGE para ser
metas elaborado os relatórios quadrimestrais e anuais.
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Sistema Estadual de Informações - Módulo Captação Eletrônica de
Dados (SEI - CED).

• Cronograma
de execuc

Iniciativa

Indicador

metas

Baixar os relatórios quadrimestrais e anual no sistema expresso Pr.
encaminhar_para o sistema SEI-CED;
Relatórios consolidados disponíveis pela Controladoria Geral do
Estado
Atualizar sistemas para elaboração de relatórios de prestação de
contas e de controle Geral do Estado

Realizar atividade solicitadas pela 7a inspetoria ICE-TCE

Cronograma
de execução
Iniciativa

Indicador

metas

Receber ofícios da ODV-ICE- TCE 7a inspetoria
Após inspeção mensais na Universidade Estadual de Londrina e
encaminhado oficios com recomendações apontadas pelo TCE
Receber os ofícios e encaminhar as recomendações aos órgãos
citados. Acompanhar implantação de medidas e ações em que o
órgão ou unidade apresenta justificativas ou acolhe o recomendado.

Almoxarifado realizar inspeção e diligências solicitar realização
controle de balanço nos meses de julho dezembro.

Cronograma de

Realizar inspeções visando acompanha melhor controle dosIniciativa
almoxadfados.

Indicador Solicitar relatórios nos meses de julho e dezembro de 2019.
metas Prestar as informações solicitadas.



Universidade
4|. Estadua| de Londrina

PARANÃ
GOVER•'..IO DO ES IADO

Realizar inspeção por amostragem e contratos de (serviço
terceirizados) em exercícios 2019.

Cronograma
de execução J M A J J S O D

Analisar documentos de contratos e realizar relatórios periódicos de
Iniciativa acompanhamento.

Atualizar informações e encaminhar relatório ao gabinete do Reitor
Indicador da Universidade Estadual de Londrina - UEL.

Inspecionar documentos dos contratos analisados por amostragem
metas nos meses de fevereiro, maio e novembro de 2019.

Prof. Dr, Décio SabbaUni Barbosa
Reitor em exercicio

Adão AI0, l•tasilino
Agente de Controle

Interno da UEL
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PORTARIA N° 2 ! JAN

da Controladoria Geral do Estado;

mediante Portaria n° 2558/2018;

5505/18;

Considerando a Instruçåo Normatíva n° 004/2018

Considerando a nomeação do agente de eontrole

Considerando o término da vigência da Portaria no

O Vice- Reitor no exercício do cargo de Reitor da
Universidade Estadual de Londrina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

II-

III-

Aprovar o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno- ADÃO APARECIDO
BRASILINO, para o exercício de 2019, visando atender a Instruçåo Normativa n°

004/2018 da Controtadoria Geral do Estado (CGE), com estabelecimento do
cronograma de atividades previstas para execução nos meses de janeiro a dezembro de
2019, a par do cumprimento dos planos de açåo determinados pela CGE.

A íntegra do Piano de Trabalho deve ser disponibilizada na página do Controle Interno
na web site da UEL.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prof.Dr. Décio Sabbatini Barbosa,
Reitor em exercício.
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