T ri b
e
u n al R

gi

tiça Federa
l

79
on

al F e d er

-2
ª R e giã o

s
Ju

al





PARECER DE DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

Relatório de Auditoria: RA nº 001/2015-SCI/TRF2
Processo: TRF2-ADM-2014/00323
Órgão Auditado: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º e 2º GRAUS DA 2ª REGIÃO
(UG’s 090054/090048/090034/090028/090016/090014)
Presidente: SÉRGIO SCHWAITZER
Município/UF: Rio de Janeiro/RJ
Exercício: 2014
Na avaliação do cumprimento das metas contidas no planejamento
estratégico da 2ª Região, estabelecidas tanto para esta E. Corte quanto para as
Seccionais vinculadas, a fim de demonstrar os resultados da gestão no exercício de
2014, conclui-se que a Justiça Federal da 2ª Região não mediu esforços para alcançálas. Os resultados auferidos em relação a essas metas, cujo desempenho é monitorado
através da mensuração semestral e consolidação anual, demonstrou que o cumprimento
geral da estratégia foi, em média, de 72% (setenta e dois por cento) ao longo do
exercício.
Sob o aspecto da legalidade dos atos e dos resultados da gestão, quanto à
eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
cumpre informar que os gestores das unidades jurisdicionadas a que se refere esta
prestação de contas, administraram adequadamente os recursos públicos.
Ressalte-se, ainda, que não há falhas e irregularidades relacionadas a
processos estruturantes da gestão que mereçam a atenção.
Em complementação aos encaminhamentos sob a responsabilidade desta
Secretaria de Controle Interno, quanto à prestação de contas do exercício de 2014 do
Órgão acima referenciado, expresso opinião pela sua APROVAÇÃO, acompanhando a
conclusão expressa no Certificado de Auditoria, sobre o desempenho e a conformidade
dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de responsáveis, a partir dos
principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria,
fundamentado no Relatório de Auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por
este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício.

Maria de Fátima Gonçalves Lessa
Diretora da Secretaria de Controle Interno
TRF-2ª Região
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