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1 – Apresentação:

Em atendimento às diretrizes previstas nas Resoluções nº 308 e nº 309, ambas

publicadas em 1º de abril de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e ao Decreto

Judiciário nº 521, de 28 de agosto de 2020, que instituiu o Estatuto de Auditoria

Interna do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, e adicionalmente ao dever de

prestação de contas, corolário do princípio da transparência, a Controladoria do

Judiciário – CTJUD, através da Coordenação de Auditoria Interna – COAUD,

apresenta o RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT,

relativo ao exercício de 2020, com o objetivo de comunicar as atividades

desenvolvidas para a execução do Plano Anual de Auditoria (PAA) do exercício

2020, bem como os principais riscos e fragilidades de controle do Tribunal de

Justiça da Bahia.

Com o advento desses novos normativos, a Unidade de Auditoria precisou se

adaptar à nova realidade do papel de auditoria trazido pelo Conselho Nacional

de Justiça (CNJ). Dentre as várias mudanças advindas das mencionadas

Resoluções, destacam-se a determinação de que a unidade de auditoria interna

deve reportar-se funcionalmente ao Órgão Colegiado competente do Tribunal,

mediante apresentação de Relatório Anual de Atividades exercidas e,

administrativamente, à Presidência do Tribunal, conforme transcrito:

Resolução nº 308/2020 CNJ:

“Art. 4º A unidade de auditoria interna do órgão

reportar-se-á:

I – funcionalmente, ao órgão colegiado competente
do tribunal ou conselho, mediante apresentação de
relatório anual das atividades exercidas, observado o
disposto no art. 5º, § 2º, desta Resolução; e

II – administrativamente, ao presidente do tribunal
ou conselho.”
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Art. 5º (…)

§ 1º A unidade de auditoria interna deverá
encaminhar o relatório anual das atividades
desempenhadas no exercício anterior ao órgão
colegiado competente do tribunal ou conselho até o
final do mês de julho de cada ano.

§ 2º O relatório anual das atividades deverá ser
autuado e distribuído, no prazo máximo de trinta
dias, a contar da data do seu recebimento, para
que o órgão colegiado competente do tribunal ou
conselho delibere sobre a atuação da unidade de
auditoria interna. (grifo nosso)

§ 3º O relatório anual das atividades deverá ser
divulgado na internet, na página do tribunal ou
conselho, até trinta dias após a deliberação do
órgão colegiado competente do tribunal ou
conselho. (grifo nosso)

Esta função de duplo reporte é corroborada pelo Estatuto de Auditoria Interna

do Tribunal de Justiça da Bahia, especialmente em seu art. 10, que também

prevê a divulgação deste Relatório após apreciação da Presidência e

deliberação do Tribunal Pleno.

Cumpre ressaltar que o presente documento não é exaustivo com relação às

atividades realizadas pela Coordenação de Auditoria Interna do ano de 2020,

todavia, contempla os principais resultados e impactos na gestão com o

objetivo de agregar valor para aperfeiçoar as operações das unidades do

Tribunal de Justiça, bem como, a melhoria dos processos de governança, de

gerenciamento de riscos e dos controles internos organizacionais. Ademais, este

relatório tem o objetivo de exprimir o desempenho da Unidade de Auditoria

Interna, por intermédio de suas equipes de auditoria.

Cabe salientar que, no ano de 2020, a COAUD passou por muitos desafios que

acabaram implicando no cumprimento do planejamento inicialmente

estabelecido no Planejamento Anual de Auditoria – PAA. Por um lado, o mundo
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foi surpreendido pela pandemia de COVID-19, o que resultou no

estabelecimento de medidas preventivas no âmbito do Tribunal de Justiça da

Bahia, tais, como o teletrabalho e o regime extraordinário de funcionamento

das suas unidades, o que acabou impactando na execução das auditorias,

principalmente no que se refere às restrições e dificuldades operacionais, em

especial àquelas que demandavam entrevistas e outros trabalhos de verificação

in loco.

A pandemia exigiu o estabelecimento de uma nova reconfiguração do serviço,

ensejando, assim, adequação, constante vigilância de seguir os protocolos de

segurança e higiene, alteração na rotina e novas maneiras de se relacionar

(intrassetorial e intersetorial).

Outro ponto, a COAUD ficou sem o Coordenador de Auditoria de 28 de

setembro de 2020 a 19 de abril de 2021, estreitando e suprimindo, dessa

maneira, principalmente, atividades de planejamento, estruturação e gestão da

unidade, funções estas inerentes ao cargo. Esse cenário, somado aos impactos

da pandemia, redesenharam o processo de trabalho da Auditoria Interna do

Tribunal de Justiça da Bahia, que se viu forçada a promover alterações no

Planejamento Anual de Auditoria, aprovado pelo Decreto Judiciário nº 907, de 11

de dezembro de 2020.

Não obstante os reveses impostos, o ano de 2020 foi produtivo para a Unidade

de Auditoria Interna. Foram realizados seis projetos de auditorias e cinco de

monitoramentos de auditoria (avaliação periódica das medidas adotadas pela

Administração para atender às recomendações expedidas pela COAUD em

auditorias anteriores). Segue abaixo quadro informativo referente à execução

dos Projetos de Auditoria nos três últimos exercícios:

Tabela 01
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Plano Anual de Auditoria Interna – PPA

Execução Anual

Exercício Projetos Realizados (Auditorias e Monitoramentos)

2018 9

2019 12

2020 11
Fonte: Coordenação de Auditoria – COAUD

Além dos trabalhos de auditoria, foram elaborados o Estatuto e o Código de

Ética de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ambos

aprovados pelo Tribunal Pleno. O Estatuto instituído através do Decreto

Judiciário nº 521, de 28 de agosto de 2020, que tem por objetivo estabelecer os

delineamentos, as competências, os princípios, as diretrizes e os requisitos

essenciais para a prática da auditoria interna, enquanto o Código de Ética da

Auditoria Interna, aprovado pela Decreto Judiciário nº 522, de 28 de agosto de

2020, corresponde ao conjunto de princípios e regras de natureza moral que

regem a atividade auditorial.

2 - A Controladoria do Judiciário:

A Controladoria do Judiciário - CTJUD é o Órgão Central de controle interno do

Poder Judiciário do Estado da Bahia, diretamente vinculada à Presidência do

Tribunal de Justiça, consolidando-se como unidade de assessoramento à

administração, com foco no desenvolvimento de atividades de caráter

consultivo, nas atividades de apoio ao gestor a fim de ampliar o controle da

qualidade do gasto público, na prevenção e no combate à ineficiência.

Em sua estrutura organizacional, conta com um Gabinete para assessoria

técnica e uma Coordenação de Auditoria - COAUD, voltada para o exame e a

avaliação da adequação, eficiência e eficácia do sistema de controle interno,

mediante a realização de projetos de auditoria e monitoramento constante no
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Plano Anual de Auditoria Interna, aprovado pela Presidência do Tribunal de

Justiça.

Com o advento das Resoluções CNJ nº 308 e nº 309 de 2020, as quais tratam

especificamente, sobre a organização das atividades de Auditoria Interna do

Poder Judiciário, foram estabelecidas regras de uniformização dos

procedimentos de auditoria interna, houve o reconhecimento da relevância do

papel da auditoria para a governança das organizações públicas, como

também, a implantação dos sistemas de controle, garantindo, dessa maneira,

observância às normas e aos procedimentos internos.

Ademais, considerando que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia -TCE, tem

expedido manifestações, através dos Pareceres ATEJ e MPC, alusivos às

Prestações de Contas 2018 e 2019, recomendando expressamente, a

obrigatoriedade da Controladoria do Judiciário de acompanhar o controle dos

Contratos Administrativos celebrados pelo Tribunal de Justiça da Bahia com

terceiros, sob a gestão e fiscalização das unidades administrativas. Em sua

atuação consultiva, a Controladoria do Judiciário visa contribuir para a melhoria

das práticas administrativas, auxilia os gestores no cumprimento dos objetivos

institucionais, mediante foco no desenvolvimento de atividades de caráter

consultivo e no acompanhamento e atendimento aos órgãos de controle

externo.

Estão inseridos nas atividades de consultoria: acompanhamento e orientação

aos gestores e demais servidores nos aspectos concernentes à legislação, ao

gerenciamento de riscos e de controles internos; centralização do

relacionamento com o controle externo; e o aconselhamento à administração

nos assuntos estratégicos da gestão, realizado a partir de solicitações

específicas e mediante participação em órgãos colegiados.

Dentre outras atividades desenvolvidas pela Controladoria do Judiciário,
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destacam-se :

a) Emissão de Instruções de Controle Interno, com orientações acerca da

gestão e fiscalização dos contratos administrativos;

b) Controle sobre índices e ações a serem implementadas relativas à

Despesas com Pessoal;

c) Realização de encontros de atualização com os gestores e fiscais dos

contratos para debater temas relevantes acerca dos princípios e normas que

regem as licitações e os contratos administrativos, dos posicionamentos

jurídicos adotados pelos órgãos de controle externo e das orientações de boas

práticas adotadas por outras instituições públicas;

d) Acompanhamento das solicitações dos órgãos de controle externo:

recebimento e análise das demandas, coleta de informações das áreas e

preparação para o encaminhamento das respostas, acompanhamento da LRF

1º, 2º e 3º Quadrimestre; - Prestação de Contas; acompanhamento da Execução

Orçamentária e Financeira; - Contas de Governo; - Acessibilidade dos Prédios

Públicos; - Concursos Públicos; - Folha de Pessoal; - Execução dos Contratos; -

Recebimento, Acompanhamento e Julgamento das Denúncias em Geral;

e) Acompanhamento e monitoramento do cumprimento dos julgados

com recomendações e determinações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e

Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

f) Aferição dos indicadores estratégicos referentes ao Planejamento

Estratégico do Poder Judiciário em cumprimento à determinação do Conselho

Nacional de Justiça(CNJ).
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3 - A Coordenação de Auditoria:

3.1 Definição, Propósito e Missão:

A Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deve ser

compreendida como uma atividade independente, objetiva de avaliação e de

consultoria, concebida para adicionar valor e melhorar as operações das

unidades do Tribunal, auxiliando-o a realizar seus objetivos, a partir da aplicação

de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e aperfeiçoar a

eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de

controles internos.

O propósito da atividade da Auditoria Interna é oferecer serviços objetivos de

avaliação e consultoria, desenvolvidos para agregar valor e promover o

aperfeiçoamento da gestão.

A Missão da Auditoria Interna é expandir e proteger o valor organizacional do

Tribunal de Justiça, fornecendo avaliações, consultoria e conhecimentos

objetivos baseados em risco, auxiliando no alcance dos seus objetivos e na

proteção dos seus bens e recursos.

3.2 Do Funcionamento da Unidade de Auditoria Interna:

Com a edição da Resolução nº 308 de 2020, editada pelo CNJ, muda-se o status

da atividade de auditoria interna nos órgãos do Poder Judiciário nacional e

assegura a independência de suas atividades, bem como a veda a realização de

atos de cogestão pela auditoria interna conforme transcrito a seguir:

“Art. 2º Auditoria interna é a atividade independente

e objetiva de avaliação e consultoria com o objetivo

de agregar valor às operações da organização, de

modo a auxiliar na concretização dos objetivos
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organizacionais, mediante avaliação da eficácia dos

processos de gerenciamento de riscos, de controles

internos, de integridade e de governança.

Parágrafo único. Em função das suas atribuições

precípuas, é vedado às unidades de auditoria interna

exercer atividades típicas de gestão, não sendo

permitida sua participação no curso regular dos

processos administrativos ou a realização de práticas

que configurem atos de gestão.”

O parágrafo único do art. 2º trouxe a vedação do auditor interno participar do

curso regular dos processos administrativos, eliminando, indiscutivelmente, o

receio de que haja conflito de interesses pela prática de cogestão. Assim, o

Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia trouxe

em seu Art. 7º a seguinte redação:

“Art. 7°. A Unidade de Auditoria Interna deve:

I – atuar na 3ª linha de defesa do Tribunal;

II – exercer exclusivamente atividade de avaliação e

de consultoria;

III – atuar de forma a agregar valor, melhorar as

operações e auxiliar o Tribunal a alcançar seus

objetivos.”

Ante o exposto, fica claro que a atuação da Unidade de Auditoria tem como

propósito uma avaliação objetiva e independente da gestão dos riscos,

controles e governança da organização, além de seu caráter consultivo a fim de

agregar valor e melhorar o funcionamento do Tribunal de Justiça da Bahia.
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3.3 Da independência da Auditoria, restrições e limitações:

A Coordenação de Auditoria do TJBA declara que foi independente e imparcial

durante as atividades de auditoria no exercício de 2020. Observa-se ainda que

não houve limitação ou restrição ao acesso completo e livre a todo e qualquer

documento, registro ou informações.

Destaca-se que as atribuições da COAUD são regulamentadas em norma, que a

Unidade está vinculada diretamente à Presidência, a quem comunica os

resultados individuais de cada auditoria realizada, ao longo do exercício, e, de

forma estruturada, comunica ao Tribunal Pleno, por meio deste Relatório Anual

de Atividades (RAINT),

3.4 Força de Trabalho

A Coordenação de Auditoria possui, em sua estrutura 9 servidores conforme

quadro a seguir:

Cargo Quantitativo

Coordenador de Auditoria 01

Auditor 04

Técnico Judiciário 01

Técnico em Administração 01

Técnico em Programação 01

Digitador 01

Total 09

A equipe é multidisciplinar, sendo composta por Auditores com formação em

diversas áreas como: Administração, Economia, Direito, Contabilidade e

Informática.
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4 – Demonstração da Execução do Plano Anual de Auditoria – PAA

4.1 Considerações Iniciais

Em cumprimento às Resoluções nº 308 e nº 309 de 2020, ambas do Conselho

Nacional de Justiça-CNJ, que dispõem sobre as normas técnicas de auditoria,

inspeção administrativa e fiscalização nas unidades jurisdicionais vinculadas ao

CNJ, a Coordenação de Auditoria elabora, anualmente, o seu Plano Anual de

Auditoria contendo as áreas de maior relevância para exame em cada ano.

Assim, as atividades desenvolvidas pela Coordenação de Auditoria no exercício

de 2020 seguiram os preceitos da legislação aplicável às áreas avaliadas, bem

como os parâmetros previstos no Plano de Auditoria de Longo Prazo de

2018-2020 e no Plano Anual de Auditoria do exercício 2020 (PAA2020). Ambos os

documentos estão publicados no site do Tribunal de Justiça da Bahia, no portal

da transparência.

No exercício de 2020 foram escolhidas 08 (oito) áreas consideradas críticas para

análises prioritárias, e 07 (sete) trabalhos de monitoramento de ações corretivas

decorrentes de auditorias anteriores, constituindo o Plano Anual de Auditoria,

aprovado mediante o Decreto Judiciário nº 824, de 19 de dezembro de 2019.

Como o Plano Anual de Auditoria tem por objetivo antever a realização de

auditorias, é oportuno salientar que este projeto é flexível e pode ser modificado

ao longo do exercício em função de mudanças no contexto organizacional ou

em consequências de condições externas, a exemplo da pandemia do novo

coronavírus.

Assim, além dos impactos decorrentes da pandemia do COVID-19, sobrevieram

demandas oriundas do Conselho Nacional de Justiça- CNJ, bem como fatores

internos determinantes, como a vacância do Coordenador de Auditoria e a

necessidade de incremento no escopo de análise de duas auditorias pré
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definidas, o que motivou a readequação do Planejamento Anual de Auditoria.

Isto posto, em 11 de dezembro de 2020, através do Decreto Judiciário nº 907,

foram aprovadas as alterações do Plano Anual de Auditoria de 2020, cuja

execução encontra-se detalhada a seguir.

4.2 Trabalhos de Auditoria Interna Previstos e Concluídos em 2020.

4.2.1 – Auditoria Operacional de Contratações de Tecnologia da Informação

e Comunicação.

Objetivo: Avaliar a contratação dos serviços continuados e especializados para

instalação e manutenção de infraestrutura e cabeamento estruturado da rede

do Poder Judiciário da Bahia.

Valor do Contrato: R$8.365.000,00.

Resultados observados: As análises apontaram que os serviços vêm sendo

prestados com regularidade, são executados de maneira satisfatória, com

instrução adequada dos processos de pagamento.

Não obstante a atuação do fiscal e gestor no acompanhamento dos serviços, é

preciso aperfeiçoar os controles internos adotados no processo, notadamente

quanto à guarda dos documentos gerados, considerando o grande volume de

documentos de apuração dos serviços.

Pontuou-se erro na fase de planejamento da contratação que gerou um

superdimensionamento do contrato, fato que pode ter implicado em limitação

de ampla concorrência no certame como também onerado o valor dos serviços,

com possível prejuízo ao erário, haja vista a possibilidade de ter afastado

empresas que não teriam capacidade de atendimento do volume de serviços

previsto; como também, decerto ter o fornecedor incluído no valor do serviço os

recursos necessário para atendimento a uma demanda prevista muito superior

ao executado. Nesse aspecto ressalta-se a importância dos estudos técnicos

preliminares para apontar com maior precisão a real demanda, a fim de que o
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contrato atinja a sua finalidade e produza os benefícios esperados.

4.2.2 – Auditoria Operacional de Avaliação dos Controles Internos

Administrativos da Gestão do Patrimônio do Poder Judiciário.

Objetivo: Avaliar e certificar a eficácia dos controles internos adotados na

gestão patrimonial, visando assegurar a correta utilização dos bens de caráter

permanente para o alcance da estratégia pretendida pela Administração, a

uniformização dos registros analíticos (patrimônio) e sintéticos (contabilidade) e

a aderência aos referenciais normativos para acompanhamento e fiscalização

da gestão do patrimônio do Poder Judiciário.

Valor do Ativo Imobilizado do Poder Judiciário em 31/12/2020: R$

456.264.026,75.

Resultados observados: A Coordenação de Controle e Patrimônio- COPAT,

apesar dos esforços empreendidos no exercício de suas competências

regimentais, visando à correta administração e controle dos bens patrimoniais,

necessita de apoio integral da Alta Administração para que possa atualizar seus

processos administrativos de fiscalização (inventário), de controle (sistema

informatizado) e de responsabilização de todos aqueles que guardam e utilizam

os bens do Poder Judiciário.

Há mais de 15 anos não é feito um inventário geral dos bens permanentes,

ocasionando incerteza quanto à existência física dos todos os bens registrados.

Além do mais, o controle do ativo imobilizado é realizado por dois sistemas, com

bases de dados distintas, funcionando em paralelo, ocasionando retrabalho,

ineficiência e desmotivação da equipe técnica da COPAT.

Por sua vez, o quadro de pessoal da COPAT precisa ter um amplo conhecimento

na legislação que envolve a matéria patrimonial e ser constantemente

capacitado, preferencialmente uma vez ao ano, em razão das exigências

técnicas das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
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Público-NBC T SP, nas quais a correta evidenciação dos bens permanentes

perpassam pela correta gestão patrimonial no que tange à avaliação, à

mensuração, à depreciação (ativo tangível), à amortização (ativo intangível), à

reavaliação e à redução ao valor recuperável.

Com o advento das novas normas contábeis (NBC T SP), mais do que nunca a

integração entre o patrimônio e a contabilidade se faz necessária, pois compete

ao primeiro os registros analíticos de todos os bens de caráter permanente,

enquanto à contabilidade os registros sintéticos da composição patrimonial do

Poder Judiciário.

Finalmente, a execução deste trabalho de auditoria analisou os procedimentos

de controle patrimonial à luz dos novos normativos da contabilidade aplicada

ao setor público, perpassando pela análise do inventário inicial, da legislação

inerente, dos sistemas informatizados e do quadro de pessoal da COPAT, onde

se possibilitou verificar que a forma de controle atualmente exercida pela

unidade de patrimônio necessita de aperfeiçoamento, visando mitigar os riscos

que possam ocasionar danos ao patrimônio do Poder Judiciário.

4.2.3 – Auditorias de Monitoramento.

Seguem descritas nos tópicos seguintes os resultados das avaliações das

propostas de solução dos planos de ação elaborados pelas áreas auditadas,

referentes às não conformidades identificadas em projetos de auditorias

referenciados, cujo detalhamento encontra-se no anexo deste relatório.

4.2.3.1 – Monitoramento de Auditoria Operacional de Gerenciamento e

Abastecimento de Veículos do Tribunal de Justiça da Bahia -  OPE 002/2017.

Objetivo: Avaliar o grau de implementação das recomendações propostas no

relatório de auditoria operacional, bem como, a implementação das medidas

constantes do plano de ação proposto pela unidade auditada – Coordenação de

Transportes (CTRAN), relativos aos registros e controles da gestão dos gastos
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com combustíveis dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário, e dos

grupos de geradores.

Contrato de abastecimento de veículos do Poder Judiciário: R$2.927.857,38

Quantitativo da frota de veículos oficiais utilizados pelo Poder Judiciário:

206

Resultados observados: As análises evidenciaram o atendimento integral ou

parcial de 15 das 16 recomendações, demonstrando aprimoramento da

fiscalização e gestão dos gastos com combustíveis. Propondo-se que a

Coordenação de Transportes-CTRAN, dê prosseguimento às ações de

operacionalização, análise e acompanhamento de resultados de forma que

implemente por completo os pontos parcialmente atendidos e discipline

através de decreto as especificações dos procedimentos referentes a gestão da

frota do Judiciário, com a finalidade de obter controles mais rígidos, mitigar os

riscos inerentes de sua operacionalização e garantir a boa e regular aplicação

dos recursos públicos.

4.2.3.2 – Monitoramento de Auditoria de Conformidade referente à avaliação

da aderência das obras de engenharia contratadas pelo TJBA à Resolução

CNJ  nº 114/2010.

Objetivo: Avaliar o acompanhamento da implementação das ações propostas

pela unidade auditada através do plano de ação, para atendimento das

recomendações sugeridas no relatório de auditoria originária CNF 003/2018,

com a finalidade de assegurar o aprimoramento dos controles internos

adotados nos processos de planejamento, gestão e fiscalização dos contratos de

obras realizadas na Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DEA.

Plano de Obras biênio 2020/2022 – orçamento estimado: R$22.653.181,01

Resultados observados: As análises evidenciaram o atendimento integral de

cerca de 27% das recomendações e atendimento parcial de cerca de 33%, que
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somados demonstram que 60% das recomendações já foram adotadas ou

estão em processo de adoção.

Não obstante os progressos observados, constatou-se que não foram obtidos

quaisquer avanços nos itens referentes ao planejamento da unidade e que, até

o momento da realização dos trabalhos não tinha desenvolvido o Plano de

Obras para o biênio já em curso, tampouco efetuou a avaliação objetiva dos

imóveis, que é fundamental para nortear a tomada de decisão pela alta

Administração. Outro item pontuado pela auditoria é a necessidade de

aprimoramento da etapa de planejamento da contratação de obras de

construção e reforma de imóveis, os quais são primordiais para o sucesso da

contratação.

4.2.3.3 – Monitoramento de Auditoria Operacional de aquisição de

equipamentos de informática pelo Tribunal de Justiça da Bahia – OPE

007/2017.

Objetivo: Avaliar o grau de implementação das medidas constantes do Plano

de Ação proposto pela unidade auditada, a fim de atender às recomendações

constantes do Relatório de Auditoria OPE 007/2017, que consistiu em avaliar os

controles internos inerentes à aquisição de equipamentos de informática pelo

TJBA.

Valor da contratação de equipamentos de informática: R$6.886.612,10.

Resultados observados: As análises evidenciaram o atendimento integral de

66,66% das recomendações, atendimento parcial de 16,67%, e não atendimento

de 16,67%. Constatou-se que a Secretaria de Tecnologia da Informação e

Modernização – SETIM, obteve avanços importantes na gestão de compras de

microcomputadores, mormente, nas fases de planejamento, capacitação do

corpo técnico e execução operacional, cumprindo os ditames da Lei Estadual

nº 9.433/05 e da Resolução nº 182/2013 do CNJ. Contudo, constatou-se que a
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área deve aprimorar o controle entre o planejamento de compras e a

distribuição dos equipamentos ante aos recursos alocados no planejamento

orçamentário, de forma que contemple proporcionalidade de distribuição

orçamentária alinhada à efetiva distribuição dos equipamentos adquiridos.

4.2.3.4 - Monitoramento de Auditoria Operacional – OPE 001/2017, referente

ao serviço de impressão corporativa para atender às unidades do TJBA.

Objetivo: Avaliar o grau de implementação das medidas constantes do Plano

de Ação proposto pela unidade auditada, a fim de atender às recomendações

constantes do Relatório Operacional OPE 001/2017, com a finalidade de avaliar

os controles internos inerentes ao serviço de impressão corporativa,

digitalização e reprografia, com o fornecimento e instalação de equipamentos,

bem como serviços de assistência técnica e treinamento.

Valor da contratação dos serviços de impressão corporativa: R$22.238.640,00.

Resultados observados: As análises evidenciaram o atendimento integral de

100% das recomendações e medidas constantes do plano de ação,

demonstrando eficiência e rotina de gestão, fiscalização e execução de serviços.

Após evidenciadas as fragilidades apontadas em relatório operacional, a

Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – SETIM, procedeu nova

contratação, cumprindo os ditames da Lei Estadual nº 9.433/05 e da Resolução

nº 182/2013 do CNJ, institucionalizou treinamento operacional, adotou padrões

para mensuração de resultados e fiscalização contratual. Com resultados

satisfatórios, cabe a unidade o acompanhamento e avaliação das atividades

com o intuito de assegurar e aprimorar seu desempenho.
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4.2.4 - Trabalhos de Auditoria Interna Realizados sem Previsão no Plano

Anual de Auditoria.

4.2.4.1 – Auditoria de Conformidade relativa às alterações do Contrato nº

06/18-EM, de reforma e ampliação do prédio Anexo II do TJBA.

Este projeto de auditoria foi realizado em cumprimento à determinação do

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), constante do Auto Circunstanciado de

Inspeção no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (9 a 13 de dezembro de

2019) - Processo de Inspeção n. 0006607-92.2019.2.00.0000, no qual, às folhas

73/74, o CNJ ressalta a ausência de informações quanto às alterações realizadas

no contrato de execução da obra de ampliação e reforma do Anexo II e

determina a realização de auditoria no prazo de 90 dias:

“Em contato com a Diretoria de Engenharia, foram

solicitados esclarecimentos e os aditivos contratuais para

verificar as alterações feitas e o aumento no valor do

contrato, que, na execução da obra, passou de

R$58.406.982,29 para R$67.741.406,04. Entretanto, até a

finalização do relatório, não tinham sido encaminhados os

esclarecimentos ou a documentação requerida. Diante da

ausência de informações, determina-se que o TJBA realize

uma auditoria no contrato do Processo n. 2018/39626,

especialmente com que concerne às alterações feitas e o

aumento no valor do contrato, num prazo de 90 dias”.

Esta auditoria foi realizada em substituição ao projeto de auditoria de

conformidade, na área de serviços de engenharia e arquitetura, previsto no

Plano Anual 2020, com o objetivo de verificar a prestação de serviços de

engenharia que compreendam demolições, consertos, instalações, adaptações

e reparações em todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Objetivo: Verificar a conformidade das alterações ocorridas no Contrato nº

06/18-EM – Obra de reforma e ampliação do Anexo II – TJBA, com requisitos

legais e as boas práticas, bem como certificar a eficácia dos controles internos
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adotados, visando assegurar a qualidade e a eficiência do gasto público, em

atendimento à determinação do Conselho Nacional de Justiça.

Valor inicial da obra de construção do Anexo II Contrato nº 06/18-EM:

R$58.406.982,29.

Termo Aditivo nº 05/19-AEM: Supressão quantitativa de R$1.338.323,33 e

Acréscimo de serviço no valor de R$11.695.629,37.

Termo Aditivo nº 06/19-AEM: Supressão R$1.022.882,26, em atendimento a

determinação do TCE.

Resultados observados: As análises apontaram que os Termos Aditivos foram

devidamente publicados; respeitaram os limites legais de alterações

quantitativas e o prazo de vigência do contrato; e os quantitativos acrescidos

respeitaram os valores da planilha orçamentária do contrato.

Entretanto, os exames auditoriais evidenciaram não conformidades como:

a) início tardio das tratativas para inclusão de serviços ao contrato, visto

que a solicitação para modificação contratual só ocorreu três dias antes

do prazo previsto para finalização da empreitada, o que ocasionou o início

da execução do serviço sem a devida formalização do termo aditivo;

b) ausência de apuração de penalidade por descumprimento contratual

da empresa contratada, ocorrida por ato discricionário da própria unidade

gestora à qual, contrariando o parecer da Consultoria Jurídica, deixou de

abrir processo apuratório e decidiu pela não ocorrência de dano à

Administração;

c) sobrepreço no orçamento base da contratação;

d) deficiência nos estudos técnicos preliminares;

e) pagamento em discordância com a modalidade de empreitada

selecionada no Edital;

f) ausência do registro da obra no Plano Plurianual do Estado.

23



RAINT 2020 - RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

4.2.4.2 - Monitoramento de Auditoria de Conformidade – CNF 001/2020,

referente à avaliação das alterações ocorridas no Contrato nº 06/18-EM com

os requisitos legais e as boas práticas.

Este projeto de auditoria foi incluído no Plano Anual de 2020, objetivando

cumprir a deliberação do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, o qual, determinou,

no Pedido de Providências 0001913-46.2020.2.00.0000, inserto no expediente

TJ-CNJ-2020/14280, que fossem indicadas as medidas para saneamento dos

problemas apontados no Relatório da Auditoria:

TJ-CNJ-2020/14280, fl. 548

“Ante o exposto, intime-se o TJBA para que, no prazo

de 90 dias, planeje e informe as medidas tomadas e

em andamento para saneamento dos problemas

apontados pelo relatório de auditoria, especialmente

no que se refere a prevenção de ocorrência dos

mesmos fatos em contratações futuras.”

Objetivo: Avaliar a implementação das ações propostas, pela unidade auditada

– Diretoria de Engenharia e Arquitetura, considerando os apontamentos e

recomendações propostas no relatório de auditoria, com a finalidade de

verificar a efetividade das medidas adotadas quanto ao aprimoramento do

controle interno, visando afastar os riscos e não conformidades detectados pela

equipe de auditoria no Projeto CNF-001/2020, que teve por escopo certificar a

pertinência e formalização das modificações contratuais realizadas no Contrato

nº 06/18-EM, concernente à obra de construção do prédio Anexo II do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia.
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Resultados observados: Foram relatados nove apontamentos no Projeto de

Auditoria CNF-001/2020, dos quais seis puderam ser analisados neste projeto de

monitoramento, dos quais 50% foram atendidos totalmente e 50%

parcialmente, demonstrando avanço significativo dos controles internos

adotados.

Ressalta-se que três apontamentos no relatório não puderam ser analisadas

neste projeto de monitoramento dada à ausência de novas obras após a

emissão das recomendações.

Foi evidenciado o significativo amadurecimento dos controles da Diretoria de

Engenharia e Arquitetura, com adoção de medidas que se mostram efetivas

para o saneamento dos itens analisados, porém, faz-se necessário que a

unidade auditada busque a melhoria contínua dos processos de contratação,

notadamente quanto à fase de planejamento das contratações de obras, a qual

deve incluir os estudos técnicos preliminares, projeto básico e executivo.

4.3 Trabalhos de Auditoria Interna Previstos para 2019 e Concluídos em 2020.

4.3.1 – Auditoria Operacional de Governança das Aquisições.

Objetivo: Avaliar a estrutura de governança no processo de aquisições

realizadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia (TJBA) e sua

conformidade com a legislação aplicável e as boas práticas.

Resultados observados: Os exames auditoriais realizados a partir de

questionários enviados às Secretarias de administração (SEAD) e de Tecnologia

da Informação e Modernização (SETIM), demonstram que o nível de maturidade

na gestão e governança das aquisições no TJBA encontra-se ainda em nível

inicial de maturidade, sendo este trabalho uma oportunidade para

aperfeiçoamento do tema tratado.

Constatou-se como ponto positivo a implantação da Norma Geral de

Contratações do Poder Judiciário da Bahia, ocorrida em janeiro de 2020, que
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dispõe sobre as regras e diretrizes dos procedimentos de compras, locação de

bens, contratação de obras e serviços no âmbito deste TJBA constituindo-se em

ferramenta valiosa para o aperfeiçoamento da governança e gestão das

aquisições, com estabelecimento de processos de trabalho para os diversos

tipos de contratações e gestão de contratos, adoção de controles internos e

padrões de documentos. Quanto às não conformidades apontadas, que

requerem maior atenção destacam-se:

a) a ausência de política de aquisições formalmente constituída, que

estabeleça as diretrizes, papéis e responsabilidades relativas ao processo

de aquisições;

b) a ausência de Comissão de Aquisições para nortear e acompanhar

todas as contratações no âmbito do Poder Judiciário da Bahia;

c) a deficiência na gestão de pessoal, para a qual é necessário a definição

das competências para as funções-chave de aquisição, estabelecimento

de avaliações de desempenho e instituição de código de ética dos

servidores.

Assim, salienta-se quanto à importância de padronização do procedimento

entre as diversas Secretarias e a efetiva utilização da Norma Geral de

Contratações, a qual, só terá efetividade com a sua instituição na prática, com

engajamento das partes interessadas e divulgação aos magistrados e servidores

com vistas a obter um grau de maturidade da gestão e governança de

aquisições, otimizar o uso dos recursos, reduzir os riscos e contribuir para o

alcance dos resultados esperados, com menor custo.

4.4 Trabalhos de Auditoria Interna iniciados em 2020 que foram concluídos

em 2021.

Os dois seguintes projetos tiveram o escopo de análise ampliado, conforme

justificado anteriormente, visando assegurar que o resultado seja apropriado
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para as circunstâncias identificadas do trabalho, demandando mais tempo de

análise da equipe de auditoria, o que justifica a ampliação da entrega dos

resultados.

4.4.1 – Auditoria Operacional de Avaliação da Contratação dos Serviços

Especializados e Continuados de Limpeza e Conservação.

Objetivo: Avaliar a contratação dos serviços especializados e continuados de

limpeza e conservação com fornecimento de materiais nas Unidades da Capital

e do Interior.

Valor da contratação: R$22.143.624,72

Considerações: O propósito inicial era auditoria operacional com foco na

fiscalização do contrato. Porém, tendo em vista as análises preliminares

indicarem falhas relevantes na fase interna e externa do procedimento

licitatório, o escopo foi ampliado e inserido no projeto o planejamento, a análise

qualitativa do edital e termo de referência, bem como a condução do

procedimento licitatório em todas as suas fases, sendo o prazo estendido para o

ano de 2021. Neste contexto, foi apresentado Relatório Preliminar para as

unidades auditadas para manifestação quanto às recomendações de Auditoria.

Resultados observados: Desde 2014, a Corte de Contas do Estado da Bahia já

tinha apontado problemas na qualidade das licitações realizadas pelo Poder

Judiciário Estadual, conforme desconformidades relatadas nos relatórios de

auditoria TCE/001109/2016 e 1101/2018, Notificação TCE 3135/2018 e Parecer do

Ministério Público de Contas do Estado nº 9458/2017. Corroborando com o

diagnóstico, a presente auditoria, também, sinalizou graves irregularidades em

todas as fases da licitação, sobretudo no planejamento e condução do

procedimento licitatório.

Assim, tanto a auditoria externa, realizada pelo Tribunal de Contas do

Estado(TCE), quanto a auditoria interna constataram diversas inconsistências, a
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saber:

a) divergências nas metragens das áreas das unidades judiciais que

serviram de base na composição de preço dos serviços a ser contratado;

b) inexistência de requisitos de qualidade no termo de referência do

edital;

c) distribuição de funcionários terceirizados sem observar o quantitativo

pactuado;

d) ausência de amparo legal para a revogação do Pregão Eletrônico nº

69/2016;

e)  ausência de planilha detalhada de custos;

f)  irregularidades na Condução do procedimento licitatório;

g)  omissões na fiscalização dos contratos.

Dessa maneira, faz-se necessário ações objetivando melhorias no quadro de

pessoal do NCL e da DSG/CSERV, dos mecanismos de controle interno, de

comprometimento das unidades envolvidas, bem como da adoção de

programa regular de treinamento e aperfeiçoamento, com especial atenção ao

efetivo permanente dos setores.

4.4.2 – Auditoria Financeira de Avaliação dos demonstrativos contábeis,

relativos ao exercício de 2019.

Objetivo: Certificar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os

Princípios Fundamentais de Contabilidade, com a legislação e se as

demonstrações contábeis originárias refletem adequadamente a situação

econômico-financeira do patrimônio do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Considerações: Na execução dos trabalhos, a equipe de auditoria deparou-se

com divergências significativa entre os registros contábeis (demonstrações

28



RAINT 2020 - RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

contábeis) e as informações patrimonias (relatórios analíticos do setor de

patrimônio), motivo pelo qual houve a necessidade de se ampliar a análise

destas informações, principalmente quanto ao cálculo da depreciação dos

ativos imobilizados do Poder Judiciário, bem como a análise pertinente aos

demonstrativos de depósitos judiciais, matéria extremamente complexa,

principalmente em razão dos depósitos judiciais possuírem um arcabouço

normativo bastante diverso, o que afeta diretamente a sua contabilização. Ante

o exposto, estas situações motivaram a ampliação do prazo de execução deste

trabalho de auditoria para o ano de 2021. Neste contexto, foi apresentado

Relatório Preliminar para as unidades auditadas para manifestação quanto às

recomendações de Auditoria.

Resultados observados: Diante dos exames aplicados, relativos aos demonstrativos

contábeis, Balanços Patrimonial Consolidado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

e do Fundo de Aparelhamento do Judiciário – FAJ, bem como das Demonstrações das

Variações Patrimoniais Consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do

Fundo de Aparelhamento do Judiciário – FAJ, a equipe de auditoria opinou pela

emissão de parecer REGULAR COM RESSALVAS, face às inconsistências das

informações dos Relatórios Auxiliares de Depreciações, gerados pelos Sistemas de

Controle Patrimonial UNISPAT e SISPAT, conforme ficou evidenciado nos

procedimentos de auditoria realizados.

Evidenciou-se também a necessidade do estabelecimento de políticas contábeis, que

estipule diretrizes, nos limites definidos pelas normas contábeis vigentes, com vistas a

servirem como referencial consultivo e norteador da execução das atividades

contábeis, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, além de imprimir

esforços para a efetivação do Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis

Patrimoniais – PIPCP, aprovado pela Portaria STN, nº 548/2015, cuja Comissão foi

instituída no TJBA, pelo Decreto Judiciário nº 406/2020.

Outrossim, quanto a não contabilização dos depósitos judiciais, em razão de serem

registrados pelo Poder Executivo Estadual, titular da(s) conta(s) bancária(s)

respectiva(s), a unidade de auditoria interna poderá realizar auditoria dotada de maior

amplitude de análise sobre este tema.
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5.0 Consolidação da Estrutura Normativa da Auditoria Interna

Com as recentes resoluções nº 308 e nº 309/2020 do CNJ publicadas em 1º de

abril de 2020, alinhada com as normas internacionais de auditoria interna (The

Institute of Internal Auditors – IIA), foi determinado que os Tribunais ou

Conselhos aprovassem em 120 dias o Estatuto de Auditoria Interna e o Código

de Ética da Unidade de Auditoria.

Assim, a Coordenação de Auditoria elaborou minuta do Estatuto de Auditoria

Interna, bem como do seu Código de Ética, ambos, aprovados, respectivamente,

pelos Decretos Judiciários  nº 521 e 522 de 28 de agosto de 2020.

O Estatuto de Auditoria Interna tem por objetivo estabelecer os delineamentos,

as competências, os princípios, as diretrizes e os requisitos essenciais para a

prática da auditoria interna. Sua importância deve-se ao caráter regulador das

normas, direitos e deveres a fim de garantir a representatividade, a tomada de

decisão, a distribuição de competências e a clara comunicação.

O Código de Ética institui os princípios e normas que definem as práticas de

conduta do auditor no exercício de suas funções conforme disposto em seu Art.

2º :

“Art. 2º O auditor interno, denominação atribuída ao

servidor detentor do cargo efetivo de auditor, ou aos

demais servidores lotados na Unidade de Auditoria

Interna, no desempenho das atividades de auditoria

interna, deverá atuar em conformidade com os

princípios e com os requisitos éticos estabelecidos

neste regulamento, que institui regras, deveres e

vedações a que estão sujeitos todos os seus

servidores.”
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Destarte, entre os princípios norteadores da Auditoria Interna destacam-se:

integridade, proficiência, zelo profissional, autonomia técnica, objetividade,

respeito, idoneidade, aderência às normas legais, atuação objetiva e isenta,

confidencialidade e honestidade. Além dos princípios, o Código de Ética

estabelece, entre outros, os deveres do auditor: atuar de forma imparcial, isenta

e equilibrada, servir ao interesse público e honrar a confiança pública, conduzir

os trabalhos com zelo, atuando com prudência, mantendo postura de ceticismo

profissional, agindo com atenção, demonstrando diligência e responsabilidade

no desempenho das tarefas a ele atribuídas.

Também é importante ressaltar a disposição das vedações ao auditor interno,

com vista a evitar situações de confronto de interesses que possam

comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o

desempenho da função pública e os trabalhos de auditoria, assim como dos

impedimentos e suspeições quando o auditor interno deve declarar

impedimento nas situações que possam afetar o seu julgamento ou o

desempenho das suas atribuições, oferecendo risco para a objetividade dos

trabalhos de auditoria.

A aprovação e instituição destes dois instrumentos são de extrema relevância

para a Auditoria Interna, como também, para todo o Tribunal de Justiça da

Bahia, uma vez que tornam explícitas as normas, princípios, condutas, diretrizes

e atividades para a prática da auditoria interna, sem prejuízo da observância dos

demais deveres e proibições legais e regulamentares. Neste ínterim,

demonstrar integridade, proficiência, zelo, objetividade, independência e

proatividade, associados à habilidade, conhecimento e experiência são

requisitos que devem estar presentes na prática da execução dos trabalhos

auditoriais.
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6.0 Principais Riscos e Fragilidades de Controle do Tribunal de Justiça da

Bahia

De acordo com a Resolução nº 308 do CNJ a Unidade de Auditoria deve

consignar os principais riscos e fragilidades de controle do Tribunal ou

Conselho, incluindo riscos de fraude, e avaliação da governança institucional.

Nesse contexto, em 2020, a Coordenação de Auditoria buscou pautar suas

atividades de auditoria com base em riscos ainda que de forma introdutória.

Esta atuação ocorreu principalmente:

a) Auditoria Operacional da Gestão do Patrimônio, na qual os principais riscos e

fragilidades de controle encontrados estão relacionados aos processos de

fiscalização, gestão patrimonial, responsabilização daqueles que guardam e

utilizam os bens do Poder Judiciário, bem como capacitação de sua equipe

técnica.

b) Auditoria Operacional de Contratações de Tecnologia e Informação, na qual

se pontuou erro na fase de planejamento da contratação, o que acarretou

superdimensionamento do contrato e possível limitação de ampla concorrência

no certame.

c) Auditoria Operacional de Governança das Aquisições, na qual se permitiu

constatar a ausência de política de aquisições formalmente constituída, que

estabeleça diretrizes, papéis e responsabilidades relativas ao processo de

aquisições; ausência de Comissão de Aquisições para acompanhar todas as

contratações do Poder Judiciário, como também, a deficiência da gestão de

pessoal, para a qual é necessário a definição de competências, estabelecimento

de avaliações de desempenho e instituição do código de ética dos servidores.

Cumpre destacar que os riscos e fragilidades apontados na Auditoria

Operacional de Avaliação da Contratação dos Serviços de Limpeza e

Conservação e na Auditoria Financeira, por se encontrarem na etapa final de

comunicação dos resultados, serão devidamente retratados, na sua integridade,

no Relatório de Atividades de Auditoria referente ao exercício de 2021.
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7.0 Considerações Finais

A Controladoria do Judiciário- CTJUD e a Coordenação de Auditoria Interna-

COAUD ao elaborarem o presente Relatório Anual de Atividades – RAINT em

cumprimento às Resoluções nº 308 e nº 309 do CNJ e ao Estatuto de Auditoria

Interna do TJBA, observaram seu dever de prestação de contas, publicidade e

transparência, disponibilizando, dessa forma, o conhecimento de suas

atividades aos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia e à

sociedade.

No presente relatório foram apresentados os resultados e ações realizadas no

decorrer do exercício de 2020, envolvendo atividades de auditoria e

monitoramento de diversas unidades que compõem a estrutura organizacional

deste Tribunal de Justiça, bem como a instituição do Estatuto de Auditoria

Interna e do seu Código de Ética, instrumentos estes, que indicam critérios ou

norteamentos a fim de estabelecer os delineamentos, as competências e as

diretrizes, alinhados aos princípios e à conduta ética em favor de um ambiente

de trabalho saudável.

Finalmente, a fim de contribuir, de forma efetiva, para o atingimento dos

objetivos institucionais, a realização dos trabalhos auditoriais apontam para o

progressivo fortalecimento da Coordenação de Auditoria e sua relação com as

unidades e instâncias de governança deste Tribunal, haja vista suas ações de

controle, monitoramento, consultoria e gerenciamento de riscos, trazerem

impactos positivos e oportunidades de melhorias, evidenciados a partir das

recomendações consignadas em seus relatórios.
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ANEXO ÚNICO

MON 001/2020 - Referente à avaliação do gerenciamento e abastecimento de

veículos do Tribunal de Justiça da Bahia.

MON 002/2020

Questã
o

Apontamento da
Auditoria

Recomendação da auditoria Unidade
Auditada

Status

1 Informações
desatualizadas,
relativas aos
condutores, no
Sistema MaxiFrota
Gestão de
Abastecimento

a) Cadastrar, no Sistema MaxiFrota
Gestão de Abastecimento, todos os
dados ausentes dos condutores e
atualizar a data de validade dos seus
documentos de habilitação.

b) Criar regra de obrigatoriedade de
preenchimento das informações
relativas ao endereço residencial,
registro geral e da habilitação do
condutor através da funcionalidade, no
Sistema MaxiFrota Gestão de
Abastecimento, <Cadastro > Config.
Cadastro>, cujas instruções
encontram-se disponíveis no item “7.7
Configurações de Cadastro” do manual
do referido sistema.

Unidade
Gestora –

CTRAN Atendido

2 Cadastramento dos
veículos oficiais e
grupos geradores
como frota única ao
Sistema de Gestão
de Abastecimento.

Cadastrar, no Sistema MaxiFrota
Gestão de Abastecimento, as frotas
necessárias para administrar os
veículos, que compartilham
característica em comum, e os grupos
geradores, visando uma maior
eficiência e praticidade nas operações
de controle do consumo de
combustíveis, adotando como
referência, no mínimo, a classificação
indicada pela Resolução nº 083/2009
do CNJ.

Unidade
Gestora –
CTRAN.

Atendido

3 Informações
incompletas ou
inconsistentes,
relativas a frotas de
veículos, ao Sistema
MaxiFrota Gestão de
Abastecimento.

a) Cadastrar, no Sistema MaxiFrota
Gestão de Abastecimento, os dados
ausentes dos veículos do Poder
Judiciário e atualizar a referida base de
informações, visando otimizar o
gerenciamento informatizado da frota;

b) Criar regra de obrigatoriedade de
preenchimento das informações
relativas aos dados necessários ao

Unidade
Gestora –

CTRAN Atendido
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registro dos veículos através da
funcionalidade, no Sistema MaxiFrota
Gestão de Abastecimento, <Cadastro >
Config. Cadastro>, cujas instruções
encontram-se disponíveis no item “7.7
Configurações de Cadastro” do manual
do sistema.

4 Inexistência de
Centros de Custo
cadastrados ao
Sistema MaxiFrota
Gestão de
Abastecimento.

Cadastrar Centros de Custo no Sistema
MaxiFrota Gestão de Abastecimento de
acordo com a lotação dos veículos,
utilizando a funcionalidade <Cadastro >
Centro de Custo>, e direcionar cada
veículo e condutor para o centro de
custo correspondente, conforme o item
7.4. Cadastro de Centro de Custo do
Manual do Gestor do referido sistema.

Unidade
Gestora –

CTRAN
Atendido

5 Cartões cadastrados
como “ativos” para
veículos que
deixaram de
pertencer a frota
oficial do Poder
Judiciário ou sem
registro de
abastecimento há
mais de seis meses.

Cancelar os cartões associados a
veículos que não mais fazem parte da
frota oficial do Poder Judiciário,
utilizando a função “Cancelar”,
impossibilitando, definitivamente, que
o cartão realize qualquer transação; e
avaliar as situações dos veículos que
estão contidos na frota, porém
encontram-se há mais de seis meses
sem realizar abastecimento,
promovendo o bloqueio dos cartões,
que é a impossibilidade momentânea
do cartão realizar transação.

Ressalte-se que os comandos de
“Cancelar” e “Bloquear” cartões estão
disponíveis no comando
<Configurações > Cartões> do Sistema
Maxifrota Gestão de Abastecimento,
conforme o item 8.2 Ativação, bloqueio,
cancelamento e 2ª via dos cartões.

Unidade
Gestora –

CTRAN
Atendido

6 Ocorrência de
cartões de
abastecimento
bloqueados por
longo tempo sem
justificativa.

Cancelar os cartões associados a
veículos que não mais fazem parte da
frota oficial do Poder Judiciário,
utilizando a função “Cancelar”,
impossibilitando definitivamente que o
cartão realize qualquer transação.

Ressalte-se que a função de “Cancelar”
cartões está disponível no comando
<Configurações > Cartões> do Sistema
Maxifrota Gestão de Abastecimento,
conforme o item 8.2 Ativação, bloqueio,
cancelamento e 2ª via dos cartões.

Unidade
Gestora –

CTRAN
Atendido

7 Ocorrência de
cartões de

a) Associar cada grupo gerador a um
cartão exclusivo, restringindo-o para o

Unidade
Gestora –
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abastecimento
desvinculados dos
grupos de geradores
e da frota de
veículos.

serviço de abastecimento “Diesel”,
tornando obrigatório o registro do
horímetro no momento da compra do
combustível;

b) Utilizar apenas o “Cartão Coringa”,
disponibilizado pela Sistema Maxifrota
Gestão de Abastecimento, para
substituir o cartão primário associado
ao veículo, quando da ocorrência de
defeitos, perdas, extravios ou motivos
diversos, evitando-se, desta maneira, a
interrupção das operações da frota em
virtude da ausência do cartão.

CTRAN
a) Em

atendim
ento

b)
Atendido

8 Ausência de
configuração dos “
Alertas”, através de
avisos e restrições,
no Sistema
MaxiFrota Gestão de
Abastecimento.

Cadastrar os “Alertas” que serão válidos
para todos os veículos da frota, ou para
cada veículo individualmente, de
acordo com a necessidade e o
planejamento definidos pelo gestor, e
por tipo de serviço (Gasolina, Etanol,
Diesel, Diesel S10/50), possibilitando
uma maior eficiência e praticidade nas
operações, conforme o item 9.2. Alertas
do Manual do Gestor do Sistema
Maxifrota Gestão de Abastecimento.

Unidade
Gestora –

CTRAN Atendido

9 Fragilidade nas
rotinas de análise e
ateste das notas
fiscais emitidas pela
contratada.

a) Doravante o fiscal do contrato deverá
juntar, ao processo de pagamento do
serviço de fornecimento de
combustível, o registro das análises
efetuadas acerca do valor constante da
nota fiscal da fatura, considerando as
informações relativas ao fechamento do
ciclo fornecidas pelo Sistema Maxifrota
Gestão de Abastecimento, comando
<Relatório > MaxiFrota > Fechamento>;

b) Segregar as atribuições do gestor e
fiscal do contrato, competindo o
primeiro a gestão do contrato e, ao
segundo, o acompanhamento e a
verificação da conformidade da
prestação do serviço, em consonância
com os arts. 154 e 155 da Lei Estadual nº
9433/2005, acima referenciados;

c) Abster-se de atestar a regularidade
previdenciária e trabalhista da empresa
contratada, haja vista a natureza da
prestação do serviço prescindir de mão
de obra residente nas dependências do
Tribunal de Justiça.

Unidade
Gestora –

CTRAN a)Atendi
do

b) Em
Atendim

ento

c)
Atendido
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10 Ocorrência de
abastecimentos de
veículos aos
sábados, domingos,
feriados e recessos
foreses ou em
horário fora do
expediente do
Tribunal de Justiça.

Aprimorar o controle de abastecimento
da frota de veículos oficiais do Tribunal
de Justiça inserindo restrições de
transações aos sábados, domingos,
feriados e recessos forenses ou em
horário fora do expediente do Tribunal
de Justiça, através da funcionalidade
do Sistema Maxifrota Gestão de
Abastecimento 12.2 Restrição de
Tempo, disponível no Manual do Gestor
do referido sistema.

Unidade
Gestora –

CTRAN Em
atendim

ento

11 Inconsistência das
informações
geradas pelo
Sistema Maxifrota
Gestão de
abastecimento.

a) Aprimorar a fiscalização dos
abastecimentos realizados pelos
condutores, selecionando uma amostra
mensal de 10% (dez por cento) dos
veículos, cujos dados constantes dos
comprovantes de transação, emitidos
pela máquina Rede, sejam
devidamente conferidos com os
registros disponíveis nos relatórios do
Sistema Maxifrota Gestão de
Abastecimento.
b) Revisar os dados cadastrais e
configurar os “alertas” no Sistema
Maxifrota Gestão de Abastecimento
visando enquadrar os abastecimentos
aos parâmetros predefinidos pelo
Gestor, haja vista que é a rotina de
cruzamento destas informações com os
dados capturados no ato da transação
(quilometragem do hodômetro, valor
da transação e quantidade de litros)
que possibilita a geração de diversas
informações acerca da frota do Tribunal
de Justiça que podem ser utilizada para
o efetivo controle dos abastecimentos.

Unidade
Gestora –

CTRAN a)
Atendido

b)Atendi
do

12 Multiplicidade de
normas dispondo
sobre o
gerenciamento da
frota de veículos
oficiais.

Editar decreto judiciário para unificar as
especificações dos procedimentos
sobre aquisição, alienação, locação,
condução, utilização, manutenção e
controle de veículos da frota oficial que
se encontram previstas nos
mencionados atos administrativos.

Unidade
Gestora –

CTRAN Em
atendim

ento
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13 Não conformidades
constatadas na
publicação da lista
de veículos oficiais.

Publicar lista de veículos oficiais até 31
de janeiro de cada ano, segregando-os
em categorias, por tipo de utilização, e
disponibilizar, no Portal do TJBA, link
Transparência, o e-mail e o número de
telefone da Coordenação de Transporte
- CTRAN ou de outros setores deste
Tribunal de Justiça para que o cidadão
possa denunciar eventual uso irregular
dos veículos da frota oficial do Poder
Judiciário.

Unidade
Gestora –

CTRAN
Atendido

14 Controle do gasto de
combustível
desassociado da
supervisão de
autoridade superior.

Comunicar, periodicamente, à
autoridade superior, que assumiu as
funções administrativas, anteriormente
exercidas pela Diretoria-Geral da
Presidência, os gastos mensais com
combustível dos veículos da frota oficial
do Poder Judiciário, visando auxiliá-la
na implantação de políticas e diretrizes
de controle e utilização, visando a
economia de recursos e o uso regular
dos veículos.

Unidade
Gestora –

CTRAN
Atendido

15 Controle parcial dos
deslocamentos dos
veículos da frota
oficial do Poder
Judiciário.

Editar normativo estendendo o
controle de deslocamento, mediante o
preenchimento obrigatório do
documento “Boletim Diário de Veículo”,
a todos veículos pertencentes a frota
oficial do Poder Judiciário.

Unidade
Gestora –

CTRAN Não
atendido

16 Cota mensal de
abastecimento de
veículos
superestimada.

Reavaliar os valores estabelecido para
as cotas de combustíveis, tendo como
base o consumo médio mensal, a
evolução da média dos preços,
considerando, também, o
deslocamento médio de cada grupo de
veículo da frota do Tribunal de Justiça.

Unidade
Gestora –

CTRAN
Atendido

MON 002/2020 - Referente à avaliação da aderência das obras de engenharia

contratadas pelo TJBA à Resolução CNJ nº 114/2010:

Quest Achado Recomendação da auditoria Status
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ão

01 Ausência de indicador
de prioridade das
obras da capital no
Plano de Obras
2018-2020

Incluir para cada uma das obras constantes do
Plano de Obras, o indicador de prioridade, obtido
a partir do Sistema de Priorização de Obras, de
acordo com os critérios estabelecidos na
Resolução CNJ nº 114/2010

Não
atendido

02 Plano de obras
relaciona unidades
para as quais não há
previsão de
intervenção no
período

Fazer constar do item “Reformas e Obras Previstas
do Plano de Obras” apenas as obras com previsão
de intervenção para o período de vigência, com
alinhamento às diretrizes da alta administração,
ressaltando que eventuais atualizações ou
alterações deverão ser novamente submetidas ao
Tribunal Pleno para apreciação e aprovação.

Não
atendido

03 Orçamento estimado
para execução do
Plano de Obras é
incompatível com o
orçamento da
unidade

Desenvolver o Plano de Obras considerando a
capacidade de execução e a realidade
orçamentária da unidade, fazendo constar do
mesmo apenas os projetos a serem efetivamente
desenvolvidos no período e para os quais haja
previsão orçamentária suficiente, indicando o
orçamento estimado para cada um deles.

Não
atendido

04 Publicar o Plano de Obras no Portal da
Transparência, no sítio eletrônico do TJBA, em
atendimento à Resolução CNJ nº 215/2015.

Parcialme
nte
atendido

05 Ausência de
comunicação ao CNJ
acerca das obras de
grande porte previstas
no Plano de Obras

Normatizar procedimento para permitir
comunicar ao CNJ as obras constantes do Plano
de Obras, classificadas no Grupo 03 (obras de
grande porte), aprovadas pelo Tribunal Pleno.

Atendido

06 Incompatibilidade
entre o orçamento
estimado no plano de
obras e o custo da
contratação para
construção do novo
fórum da comarca de
Conceição do Coité

Fazer constar, para cada unidade relacionada no
Plano de Obras, o orçamento estimado, conforme
estudos técnicos preliminares e projeto básico,
ressaltando que eventuais atualizações ou
alterações no referido documento deverão ser
novamente submetidas ao Tribunal Pleno para
apreciação e aprovação

Não
atendido

07 Incompletude dos
estudos técnicos
preliminares

Para toda e qualquer contratação de obras e
serviços, desenvolver estudos técnicos
preliminares,  composto de todos os documentos,
a exemplo de relatórios, pareceres, laudos e
análises técnicas, que embasaram o projeto
básico, o qual deve ser organizado em documento
próprio que deverá integrar o processo
administrativo da licitação, assim como toda a
documentação referente à etapa do
planejamento da contratação, consubstanciando
prova de todos os passos dados pela
administração para escolha da proposta mais
vantajosa e alcance dos objetivos esperados.

Não
atendido
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08 Fragilidade na
comprovação da
existência de recursos
orçamentários

Ao efetuar a declaração da adequação
orçamentária, juntar documento do FIPLAN,
fornecido pela SEPLAN, que demonstre a
existência do crédito declarado para arcar com a
despesa contratada.

Parcialme
nte
atendido

09 Fragilidades na
formalização da
planilha do
orçamento-base

Adotar processo de elaboração do
orçamento-base no processo licitatório que
preveja, entre outros, a obrigatoriedade de constar
identificação do autor da planilha do
orçamento-base e respectiva data de elaboração,
bem como declaração expressa de
compatibilidade dos quantitativos dos elementos
que compõem a planilha de orçamento-base com
o projeto de engenharia e dos seus valores com o
SINAPI, atualizados sempre que houver qualquer
modificação do projeto original, em consonância
com o Art. 13 da  Resolução nº 114/2010 do
Conselho Nacional de Justiça.

Parcialme
nte
atendido

10 Taxa de BDI contém
tributo não previsto na
Resolução CNJ nº
114/2010

Abster-se de incluir na taxa de bonificação de
despesas indiretas – BDI elementos alheios
àqueles  constantes da Resolução CNJ,
observando os percentuais médios sugeridos no
Acórdão TCU nº 2622/2013 – Plenário, em
atendimento aos princípios da razoabilidade e da
economicidade.

Parcialme
nte
atendido

11 Inobservância dos
limites legais de
acréscimos em
aditivos ao Contrato nº
04/17-EM

Abster-se de utilizar metodologia imprópria de
compensação entre acréscimos e supressões de
serviços ou materiais para formalização de
aditivos.

Atendido

12 Fragilidade da
justificativa para
aditamento ao
Contrato nº 04/17-EM

Aprimorar o processo de gerenciamento de
contratos administrativos, o qual deve prever,
principalmente nos casos de aditamentos de
contratos sob regime de empreitada por preço
global, a obrigatoriedade de detalhamento da
justificativa que comprove, de maneira
inequívoca, tratar-se de ajuste para adequação de
valores em virtude de ocorrências supervenientes
e imprevisíveis que não possam ser suportadas
pelo contratante sem que haja comprometimento
do equilíbrio contratual.

Atendido

13 Divergência na
retenção de tributos
nos pagamentos do
Contrato nº 04/17-EM

Aprimorar a gestão e fiscalização dos contratos
administrativos, com especial atenção à
fiscalização dos serviços contratados e ao
pagamento pela contraprestação da sua
execução, com o recolhimento devido dos
tributos, exigindo da contratada a demonstração
adequada dos impostos na emissão da Nota
Fiscal.

Atendido

14 Ausência de
recebimento

Definir procedimento para emissão de termo de
recebimento definitivo circunstanciado, na forma

Parcialme
nte
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definitivo da obra
objeto do Contrato nº
04/17-EM

do quanto estabelecido nos §1º e 4º, do Art. 161 da
Lei de Licitações do Estado da Bahia, somente
após o qual deverá ser promovido o pagamento
do saldo existente em relação ao valor contratual
e liberada a garantia

atendido

15 Ausência de
comprovação de
absorção de egressos
do sistema carcerário

Fiscalizar e exigir da contratada a comprovação de
cumprimento das cláusulas previstas no contrato
e edital de licitações, entre elas a de absorção de
egressos do sistema carcerário e de cumpridores
de medidas e penas alternativas em percentual
não inferior a 2%, conforme determina o Art. 8ª da
Resolução CNJ nº 114/2010.

Parcialme
nte
atendido

MON 003/2020 - Referente à aquisição de equipamentos de informática pelo

Tribunal de Justiça da Bahia.

MON 003/2020

Questã
o

Apontamento
da Auditoria

Recomendação da auditoria Unidade
Auditada

Status

1.1 O estudo
técnico para
contratação
da aquisição
de
equipamentos
de informática
não apresenta
análise de
opções para
contratação.

a) Realizar estudos comparativos das
opções técnicas disponíveis no
mercado para atendimento das
necessidades de TIC, sugerindo, ao
gestor, a melhor opção;

b) Treinamento do corpo técnico em
aspectos de contratações da Lei
Estadual nº 9.433/05 e na Resolução
CNJ nº 182/05.

Unidade
Gestora –
CPROM/

SETIM

Atendido

1.2 Deficiência
no Estudo
Técnico
preliminar -
etapas de
Avaliação e
Adequação ao
Ambiente e
Análise de
Risco.

Doravante, solicitar às unidades do
TJBA pertinentes as informações
para completar os Estudos Técnicos
Preliminares, bem como treinar os
Servidores na metodologia de análise
e avaliação de Risco.

Unidade
Gestora –
CPROM/

SETIM

Parcialmente
Atendido

2 Inexistência
de Termo de
Referência.

Realizar para toda e qualquer forma
de aquisição de bens o Termo de
Referência ou Projeto Básico.

Unidade
Gestora –
CPROM/

SETIM

Atendido

3 Inexistência Aprimorar os controles de revisão dos
termos de contrato e dos

Unidade
Gestora –

Atendido
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de revisão:
Termo de
contrato e
requisitos de
recebimento
dos
equipamentos
.

recebimentos provisório e definitivo
dos equipamentos.

COATE/
SETIM

4 Perda parcial
da garantia
do bem
devido à
permanência
em estoque.

Realizar planejamento da aquisição e
distribuição dos equipamentos de
informática de modo a evitar a perda
da garantia.

Unidade
Gestora –
COATE/
SETIM

Atendido

5 Aplicação
inadequada
do recurso
orçamentário.

a) Aprimorar o planejamento
orçamentário, no que se refere aos
valores alocados de recursos entre o
primeiro grau, o segundo grau e a
área administrativa;

b) Realizar ou aprimorar o
planejamento da distribuição dos
equipamentos de informática de
modo a garantir uma aplicação
efetiva dos recursos.

Unidade
Gestora –

SETIM

Não Atendido

MON 004/2020 - Referente a serviço de impressão corporativa, para atender as
unidades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

MON 004/2020

Questã
o

Apontamento da
Auditoria

Recomendação da auditoria Unidade
Auditada

Status

1 Inexistência de
Estudo técnico ou
Termo de
Referência.

Proceder nova contratação de
serviços de impressão
corporativa, cujo rito processual
obedeça à Resolução CNJ
182/2013, produzindo os
esperados Estudos Preliminares
e Termo de Referência.

Unidade
Gestora –
COATE/
SETIM

Atendido

2 Inexistência de
previsão editalícia
e contratual para
subcontratação

Proceder nova contratação de
serviços de impressão
corporativa, cujo Termo de
Referência normatize a

Unidade
Gestora –
COATE/
SETIM

Atendido

42



RAINT 2020 - RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

de serviços. subcontratação de serviços.

3 Deficiência no
controle de
comprovação dos
treinamentos.

a)Realizar e comprovar novas
ações de treinamento.

b)Proceder nova contratação de
serviços de impressão
corporativa, onde se garanta o
controle dos treinamentos que
forem realizados.

Unidade
Gestora –
COATE/
SETIM

Atendido

4 Inconsistência na
mensuração do
prazo de
atendimento.

Revisar e atualizar sistemas de
informação e processos de
trabalho para garantir a correta
mensuração dos prazos de
atendimento.

Unidade
Gestora –
COATE/
SETIM

Atendido

MON 005/2020 - Referente à avaliação da conformidade das alterações
ocorridas no Contrato nº 06/18-EM (Anexo II) com os requisitos legais e as boas
práticas.

Achado Recomendações da auditoria Ações propostas pela
unidade

Status

Execução de
despesa sem
lastro contratual

Abster-se de permitir a
realização de serviços sem a
devida formalização contratual.

“A DEA já adequou seu
procedimento junto aos
fiscais dos contratos, em
concordância aos dispositivos
legais, abstendo-se de
permitir a realização de
serviços sem a devida
formalização, respeitando
todas as etapas para termo
aditivo”.

Não
analisado

Ausência de
apuração de
penalidade por
descumprimento
contratual

Instaurar o processo
administrativo específico de
apuração de penalidade;
eximir-se de decidir
discricionariamente, sem a
devida apuração, pela aplicação
ou não de sanção às empresas
contratadas que porventura
incorram em descumprimento
das cláusulas contratuais e
encaminhar pedido à
Corregedoria Geral de Justiça
para apuração de possível
irregularidade de conduta por
parte do gestor do contrato.

“Como ação, foi instaurado
procedimento administrativo
para apuração de penalidade
(TJADM-2020/11219) por
descumprimento contratual.
Além disso, a área está
alinhada a legislação e boas
práticas de gestão, apurando
devidamente os fatos por
procedimento específico para
posterior aplicação ou não de
sanção.”

Atendido
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Adoção de
metodologia
inadequada para
cálculo do
percentual de
modificação do
Contrato

Abster-se de utilizar
metodologia imprópria que
utiliza o valor da despesa global
do contrato como base para
obtenção dos percentuais de
modificação dos contratos e,
nos processos de modificações
contratuais, deixar claro a
memória de cálculo, bem como
as modificações a que se
referem, com suas respectivas
justificativas.

“A DEA já adequou sua
metodologia quanto às
modificações contratuais,
respeitando os percentuais
legalmente previstos,
calculados sobre o valor inicial
do contrato atualizado.
Ademais, passou a instruir os
processos de solicitação de
aditamento contratual com a
memória de cálculo do
respectivo contrato, com a
devida justificativa quanto a
necessidade da solicitação.”

Atendido

Sobrepreço no
orçamento base
da contratação

Estabelecer os controles
internos que se fizerem
necessários ao fortalecimento
do processo de contratação que
contribuam para uma melhor
gestão, reduzindo, por
consequência, a exposição a
erros e fraudes.

Ponto não consignado no
Plano de Ação por ter sido
retirado do Relatório
Conclusivo, considerando ter
sido sanado
tempestivamente, seguindo
entendimento do Tribunal de
Contas do Estado

Parcialme
nte
Sanado

Deficiência dos
estudos técnicos
preliminares ao
projeto básico

Elaborar, nas contratações
futuras de obras de engenharia,
os estudos técnicos
preliminares, que deve consistir
de documento próprio,
contendo todos os elementos e
informações necessários e
suficientes para que o projeto
básico da obra estabeleça, com
a precisão adequada, através de
seus elementos constitutivos,
todas as características,
dimensões, especificações, e as
quantidades de serviços e de
materiais, custos e tempo
necessários para execução da
obra, de forma a evitar
alterações e adequações
durante a realização das obras,
que elevam os custos
financeiros do projeto.

“Esta Diretoria já está
adequada ao recomendado,
passando a elaborar estudos
técnicos preliminares para
avaliar técnica, econômica e
ambientalmente a viabilidade
das contratações, em
documento próprio
antecedente ao projeto
básico, à luz da legislação,
demonstrando as diretrizes
básicas da obra e da
contratação.”

Parcialme
nte
atendido

Contratação de
empreitada por
preço unitário e
pagamento por
preço global

Observar, nas contratações
futuras de obras de engenharia,
a conveniência da mesma ser
por empreitada por preço
unitário ou por valor global.

“A DEA passou a melhor
observar a seleção da
modalidade para as novas
contratações, optando por
aquela mais adequada a cada
empreendimento,
respeitando as peculiaridades
do objeto, bem como a forma
de remuneração da
contratada”

Não
analisado
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Definição do
prazo de
execução da
obra sem
comprovação da
sua
economicidade

Definir o prazo de execução,
nas futuras contratações de
obras de engenharia, a partir de
cronogramas previstos em
estudos de viabilidade, que
comprove que a opção
escolhida é aquela associada ao
custo “ótimo”, atendendo ao
princípio constitucional da
eficiência e ao interesse público
que deve permear todas as
decisões da administração
pública.

Abster-se de planejar a
execução de uma obra além do
prazo ótimo, pois há um
aumento do custo e do prazo
de implantação do projeto,
principalmente por conta da
manutenção dos custos fixos,
em especial os custos com a
administração local da obra e
com a manutenção e operação
do canteiro de obras.

“A DEA passou a elaborar
estudos técnicos preliminares
às contratações e ao próprio
projeto básico, o que implica
na redução de risco de
contratações sem a efetiva
demonstração de sua
necessidade e eficiência,
assegurando, inclusive, a
definição dos prazos de forma
mais vantajosa.”

Atendido

Não inclusão da
obra de reforma
e ampliação do
Anexo II no Plano
Plurianual
2016-2019 do
Estado da Bahia

Adotar a rotina, nas futuras
contratações, em conjunto com
a Secretaria de Planejamento
(SEPLAN), para incluir,
previamente, no Plano
Plurianual do Estado, os
investimentos com duração
superior a mais de um exercício
financeiro.

“A DEA, com apoio da SEAD,
iniciará o fluxo para abertura
de procedimento
administrativo informando a
necessidade de inclusão de
obra no PPA quando houver
desembolso em mais de um
exercício financeiro,
competindo a SEPLAN a
efetiva da inclusão.”

Não
analisado

Ausência de data
de assinatura no
Termo de Aditivo
nº 05/19-AEM

Aprimorar os controles internos,
incluindo verificação cuidadosa
dos documentos antes de
encaminhá-los para publicação

“Houve o aprimoramento da
gestão contratual e do
controle dos contratos na
Diretoria, com a conferência
dos documentos e requisitos
necessários nos contratos,
antes de encaminhá-los para
a publicação.”

Atendido
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