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PLANO DE AUDITORIA DE LONGO PRAZO

1. INTRODUÇÃO

Para o alcance dos resultados esperados com o desenvolvimento do trabalho de auditoria, faz-se necessário
um adequado planejamento das atividades da Auditoria Interna.

Nesse sentido e observando o disposto nos arts. 22 e 23 da Resolução TJMMG nº 221/2020, foi elaborado o
presente Plano de Auditoria de Longo Prazo – PALP para o quadriênio 2022-2025.

2. OBJETIVO

O Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP tem como objetivo definir, orientar e planejar as ações de
auditoria a serem efetivadas pela Auditoria Interna, no período de 2022 a 2025.

Como norteador das ações de auditoria e controle o PALP tem ainda como finalidade estabelecer diretrizes
para a elaboração do Plano Anual de Auditoria (PAA), a ser executado em cada exercício.

3. FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PALP

Para a elaboração do Plano de Auditoria de Longo Prazo e do Plano Anual de Auditoria, seguindo as
disposições contidas na Resolução CNJ nº 309, serão observados os seguintes fatores:

O efetivo de pessoal lotado na Auditoria Interna, atualmente com 3 (três) servidores, considerados os
períodos de férias;
Necessidade de capacitação da equipe de auditoria direcionada às atribuições específicas de auditoria e
controle, em especial na utilização de técnicas de auditoria e na atualização de legislação das diversas
áreas de atuação dos servidores da Auditoria Interna;
Possibilidade de revisão do presente plano e do plano anual de auditoria para garantir a aderência das
auditorias às mudanças de cenário interno e externo;

4. VARIÁVEIS CONSIDERADAS NA ELABORAÇÃO DO PALP

Na elaboração dos trabalhos e Planos de Auditoria serão consideradas as seguintes variáveis:

Materialidade: montante de recursos orçamentários ou financeiros, materiais ou volume de bens
geridos em um ponto específico de controle;
Relevância: importância ou papel desempenhado por uma determinada questão, situação ou unidade
administrativa, existente em um determinado contexto;
Risco: possibilidade de ocorrência de eventos causarem impactos indesejados nos objetivos e nos
resultados esperados.

 

5. AÇÕES DE AUDITORIA PREVISTAS

Para o quadriênio 2022-2025, o PALP abrange os seguintes temas e objetivos:

Gestão de Riscos;

Objetivo: avaliar o grau de maturidade da instituição quanto à implementação e monitoramento da gestão de
riscos, buscando aprimorar controles internos.

Governança e Gestão das Contratações;
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Objetivo: avaliar e orientar quanto à implementação e monitoramento da governança e gestão de
contratações, buscando eficácia, eficiência e economicidade nas contratações.

Gestão Orçamentária Financeira, Contábil e Patrimonial;

Objetivo: avaliar resultados e conformidade quanto à gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial,
buscando garantir que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência e em observância à legislação;

Governança e Gestão da Tecnologia da Informação;

Objetivo: avaliar resultados e conformidade quanto à governança e gestão de TIC, buscando garantir que os
recursos de tecnologia da informação contribuam para a inovação organizacional e a eficiência dos processos
de trabalho institucionais.

Proteção de Dados e segurança da informação;

Objetivo: avaliar o grau de maturidade da instituição e conformidade à legislação quanto à proteção de dados
e segurança da informação;

Gestão da ética e integridade

Objetivo: avaliar o grau de maturidade da instituição e conformidade aos princípios e regras de conduta ética
e integridade, buscando aprimorar mecanismos para implementação da cultura da integridade.

Gestão de Recursos Humanos

Objetivo: avaliar os resultados e a conformidade quanto à gestão estratégica de recursos humanos.

Comunicação institucional

Objetivo: avaliar o grau de maturidade e os resultados da comunicação institucional para o seu
aprimoramento.

Os temas e áreas objeto de auditoria estão relacionados em sentido amplo e devem ser detalhados quando da
elaboração de cada Plano Anual de Auditoria.

Com o objetivo de opinar sobre a prestação de contas anuais e a regularidade dos atos de gestão do Tribunal
de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o Relatório de Auditoria de Gestão contemplará a execução de
auditoria em outras áreas, visando o atendimento das decisões normativas expedidas anualmente pelo
Tribunal de Contas do Estado.

6. AÇÕES COORDENADAS DE AUDITORIA

Na elaboração dos planos anuais de auditoria será considerada, ainda, a previsão de realização de Ações
Coordenadas de Auditoria, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, de acordo
com o disposto no art. 37, inciso VII, da Resolução CNJ nº 309.

7. DAS AUDITORIAS

As atividades desempenhadas pela Auditoria Interna têm como objetivo aumentar e proteger o valor
organizacional da Justiça Militar, por meio de avaliação, consultoria e aconselhamento baseado em riscos.

A abrangência de atuação deverá contemplar as atividades de governança e gestão das unidades, dos
programas e ações e dos recursos alocados e utilizados pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais,
conforme previsto no item 5.

Para o desenvolvimento das atividades em cada exercício, será elaborado o respectivo Plano Anual de
Auditoria – PAA.



09/12/2021 10:42 SEI/TJM-MG - 0218583 - Plano de Auditoria de Longo Prazo

https://sei.tjmmg.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000000231669&i… 3/3

O PAA para cada exercício será submetido à aprovação do Presidente até 30 de novembro do exercício
anterior, podendo ser revisto a qualquer momento pelo titular da Auditoria Interna, submetendo a revisão à
aprovação da Presidência.

As metas e o cronograma de execução das atividades de auditoria deverão integrar o respectivo PAA, que
deverá prever, quando necessário, o planejamento de capacitação dos servidores da Auditoria Interna.

Todos os servidores lotados na Auditoria Interna desempenharão atividades de auditoria, cabendo ao seu
titular supervisionar a execução das atividades.

As auditorias serão executadas de forma direta, pelos servidores lotados na Auditoria Interna, bem como de
forma integrada/compartilhada quando da realização das Ações Coordenadas de Controle.

Na execução das auditorias serão observadas as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 309/2020 e
empregados procedimentos e normas técnicas estabelecidas na Resolução nº 221/2020.

Os resultados de auditoria deverão ser comunicados ao Presidente do Tribunal de Justiça Militar por meio
dos relatórios de auditoria e ao Pleno por meio do relatório anual de atividades da Auditoria Interna.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Plano de Auditoria de Longo Prazo deverá ser submetido à apreciação e aprovação do Presidente
do Tribunal, podendo ser reavaliado, caso necessário, submetendo-se a nova aprovação da Presidência.

 

Documento assinado eletronicamente por ROSELMIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS,
Auditora Interna, em 29/11/2021, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0218583 e o código CRC 1BF39443.
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