TR:日 UNAL DE⊂ ONTAS
R:O GRANDE DO NORTE

DO ESTAD0

RESOLUQAO N" 0o4t20t2,DE t6 DE FEVEREIRo 2012.

Dispde sobre

o

sistema de planejamento e
gestdo do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Norte.

o TRIBLINAL DE coNTAS Do ESTADO Do RIo GRANDE Do NoRTE, no

l2l,

uso das atribuigdes que lhe confere o art. 33, inc. XIX da Lei Complementar Estadual no
de lo de fevereiro de 1994, combinado com o disposto no art. 85, inc. XVII, da Resolugiio no
01212000 TCE, de 19 de setembro de 2000 - Regimento Interno do Tribunal de Contas do
Estado,

-

Considerando a necessidade de definir e implementar as ag6es necessarias ao
cumprimento dos objetivos estabelecidos no Plano Estrat6gico do Tribunal (PET-TCE/RN);

⌒

Considerando a necessidade de definir procedimentos relativos ao funcionamento
do sistema de planejamento e gestdo do Tribunal, em especial, no que se refere d formulagSo e
ao acompanhamento da implementagdo dos planos institucionais, e d aferig6o dos resultados
das unidades;

Considerando

a

importdncia

de

estabelecer regras que permitam maior

alinhamento do sistema de planejamento e gest6o:

RESOLVE:

CAPITULO I
DAS DISPOSIQOES GERAIS

Art. 1o O sistema de planejamento e gestdo do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Norte observa o disposto nesta Resolugdo.
Par5grafo rinico. Para os fins desta nonna, o sistema de planejamento e gestdo do
Tribunal consiste em conjunto de pr6ticas gerenciais voltadas para a obtengdo de resultados,
com base no estabelecimento e acompanhamento de metas, ag6es e pr6ticas corporativas que
impulsionem o cumprimento da missdo institucional e o alcance da visdo de futuro do
TCE/RN.

⌒

Art. 2o Compete d Assessoria de Planejamento e Gestao (APG) fomentar,
coordenar e acompanhar o sistema de planejamento e gestSo do Tribunal, visando d
modernizagdo administrativa e d melhoria continua da gestSo e do desempenho institucional.

$ 1" Cabe e APG, sem prejuizo de outras atribuigdes instituidas em nonnas
pr6prias, as seguintes atribuigdes relativas ao sistema de planejamento e gest6o:
●

I - assessorar as secretarias e as demais unidades do Tribunal em relagao d
lag6o e ao acompanhamento dos planos, assim como d aferigdo dos resuitados
︑

III - zelar pela regulamentagdo

e

padronizagio;

IV - promover a melhoria continua;
Y -realizar diagn6stico de gestdo institucional
VI‐
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e das unidades;

mento sobre o

υ

interna em m6todos, tdcnicas e ferramentas na area:

ヽ

．
ＥШ

ｏ
星ぎ

lI - prestar consultoria

VII - elaborur, atualizar e disponibilizar, no Portal TCE/RN, Guia de Refer6ncia
do Sistema de Planejamento e Gestdo;

Vru - divulgar, ap6s a homologagdo pela Presid6ncia, os resultados relacionados
ao alcance das metas das unidades, ouvidas as demais setores no que se refere a indicadores
de sua responsabilidade exclusiva; e

IX - registrar os resultados institucional

e das unidades em sistema informatizado

pr6prio do TCE/RN.

$ 2" O Guia de Referdncia mencionado no inciso VII do pardgrafo anterior tem
por objetivo servir de modelo d elaboragdo, execugSo e acompanhamento dos planos
integrantes do sistema de planejamento e gestdo do TCE/RN, de forma a contribuir para a
implementagdo e a consolidagdo de sistema de gestdo voltado para resultados.

APITULO

il

DA ELABORAQAO DOS PLANOS E DAAFERIQAO DOS RESULIADOS
⌒

Art. 3o A aprovagdo e a posterior publicagdo dos planos que integram o sistema de
planejamento e gestdo do Tribunal devem ser realizadas:

I - pelo Presidente,

atravds de Resolug6o do Plen6rio, no que tange ao Plano
Estrat6gico do TCE/RN, qiiinqiienalmente, a contar da pr6xima publicagdo efetuada, ou
sempre que necess6rio;

II - pelo Presidente,

atrav6s de Portaria, at6 o m€s de dezembro de cada ano, no

que se refere ao Plano de Diretrizes do TCE/RN para o ano subseqiiente;

III

- pelos Secret6rios e respectivas unidades do TCE, at6 30 dias ap6s o recesso

do m6s de janeiro de cada ano, no que tange aos planos diretores respectivos; e

IV - pelos gabinetes dos Conselheiros, Auditores e Procuradores, at6 30 dias ap6s
o recesso do mds de janeiro de cada ano, no que tange aos planos diretores respectivos.
$ 1" De modo a possibilitar o cumprimento dos prazos para publicagdo dos planos,
a APG deve encaminhar d Presid0ncia, no infcio do m6s de dezembro de cada ano, os
subsfdios para elaboragdo do pr6ximo Plano de Diretrizes do TCE/RN.
⌒

$ 2" Por racionalidade administrativa, o Plano de Diretrizes do TCE, os planos
diretores das unidades e o Plano Diretor de Tecnologia da Informag6o podem ter previsSo de
a96es e metas para o bi6nio, devendo, no entanto, ser observada a sua publicagdo anual nos
prazos previstos neste artigo.
$ 3" O Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo dever6 consolidar as demandas

oriundas dos outros planos

e

iniciativas das diversas unidades do Tribunal, al6m

de

contemplar as ag6es afetas d pr6pria Diretoria de Inform6tica (DIN), at6 o m€s seguinte dos
outros planos diretores.

CAPITULO

ilI

DO ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS E DOS RESULTADOS

Art.

4o

As Secretarias do Tribunal, com o apoio tdcnico da APG, devem promover

o acompanhamento dos resultados alcangados e da implementagdo das ag6es previstas no
Plano de Diretrizes do TCE/RN e nos planos diretores.

$ 1" A apuragdo da implementagSo das ag6es previstas no Plano de Diretrizes do
E/RN e nos planos diretores ser6 realizada com base no acompanhamento da ex
das
etapas …quc cOmpё cm a rcspectiva
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$ 2o Todas as unidades do TCE, com apoio da APG, devem realizar reunides
peri6dicas para acompanhamento da implementagdo dos planos e do alcance dos resultados
das unidades.

Art.

O acompanhamento dos planos e a aferigdo dos resultados institucional e
das unidades serdo realizados pela APG com base em informagdes fornecidas pelas unidades
e na extragSo de dados de sistema informatizado pr6prio de monitoramento, al6m de outras
5o

solug6es corporativas pertinentes.

$ l" Atd o d6cimo dia ritil ap6s a publicagdo dos planos diretores, as unidades
devem encaminhar e APG, para fins de acompanhamento e c6mputo dos resultados, o
detalhamento, em etapas, das agdes sob sua responsabilidade previstas nos planos.
$ 2o Todas as unidades t6cnicas do TCE devem encaminhar d APG, para registro,
os dados relativos ao alcance das metas - quando estes n6o puderem ser extraidos dos sistemas
corporativos do Tribunal ou quando expressamente solicitados pela APG - e d implementagdo
das ag6es, sob sua responsabilidade, previstas nos planos.

$ 3" Os gabinetes dos Conselheiros, Auditores e Procuradores devem encaminhar
a Presid6ncia,para registro, os dados relativos ao alcance de metas - quando ndo puderem ser
extrafdos dos sistemas corporativo do Tribunal ou quando solicitados pela Presid6ncia, para
posterior envio a APG.
$ 4" O envio dos dados de que trata o paftgrafo anterior se dar6 de acordo com o
disposto a seguir:

I-

at6 cinco dias riteis antes do tdrmino do mOs, a APG dever6 remeter, ou
disponibilizar, relat6rios com etapas e ag6es, sob responsabilidade das unidades, com previsSo
de conclusEo at6 o final do respectivo m6s; e

II - at6 o quinto dia ftil

ap6s o t6rmino do m6s, as unidades deverdo remeter d
APG, quando solicitadas, relat6rio informando a situagdo das etapas e ag6es sob sua
responsabilidade; e

$ 40 At6 o d6cimo dia ritil de cada m6s, a APG deverii elaborar e remeter aos
secret6rios e d Presid6ncia relat6rio consolidado com dados sobre a implementagdo dos planos
at6 o m6s anterior.

$ 5o Caber6 A APG realizar a validagSo dos resultados das unidades e efetuar
eventual saneamento das diferengas apuradas com anu€ncia dos respectivos secret6rios e
titular da unidade envolvida.

$ 6' Os resultados institucional e das unidades, aferidos pela APG, ser6o
periodicamente homologados pela Presid6ncia e posteriormente divulgados.
$ 7" A Presiddncia, a partir do exame da sistem6tica de acompanhamento dos
planos, pode alterar a periodicidade de envio dos dados de que trata o $ 3o anterior, bem
como, em fungdo da necessidade de servigo, ajustar os demais przos fixados neste artigo.
$ 8o Incumbe d APG a responsabilidade pela manutengdo e integridade do registro
dos dados para fins de acompanhamento dos planos e de aferigdo dos resultados das unidades.

Art. 6o Os planos estrat6gico e de diretrizes do TCE e os planos diretores das
unidades podem ser revistos caso haja a superveniOncia de fatos que justifiquem a necessidade
de ajustes.

l" A revisdo do plano estrat6gico

do TCE sefttrealizada mediante autorizagSo
do Presidente a partir de proposta apresentada pelas Secretarias com apoio tdcnico da APG.

$

$ 2" O ajuste do Plano de Diretrizes do TCE, bem como dos planos diretores das
unidades e do Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo, ser6 efetuado pela APQmediante
pr6via anudncia da Presiddncia e ouvidas as unidades envolvidAs, e deve
grau de
alcance das metas estabelecidas.
alterar o
ir a96es
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a

J

acordadas, bem como, excepcionalmente, repactuar metas.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIQOES FINAIS

4rt. 7o De modo a possibilitar a evolugdo dos indicadores a serem definidos no
dmbito dos planos que integram o sistema de planejamento e gestdo:

I - a APG deve encaminhar a Presid0ncia at6 dezembro, juntamente com os
subsidios para a elaboragdo do Plano de Diretrizes do TCE/RN, propostas de definig6o e
acompanhamento de indicadores para cdmputo dos resultados institucional e das unidades, em
especial, para aqueles relativos ds Secretarias de Controle Extemo e de Administrag6o Geral;
II - a Diretoria

de Informitica (DIN), juntamente com as unidades gestoras do
sistema, devem disponibilizar, sempre que possivel, no dmbito das solug6es corporativas de
tecnologia da informagSo, funcionalidades que permitarn a extragdo de dados relativos a
indicadores para aferir os resultados institucional e das unidades; e

III - a Presid6ncia

deve indicar outras ag6es corporativas pertinentes.

Art. 8o Fica a Presiddncia autorizada a regulamentar
implementagdo desta Resolugdo e a dirimir os casos omissos.
Art.

9o Esta Resolugdo entra em

vigor na data da sua publicagdo.

Sala das Sess6es, em Natal-RN, 16

de 2012.
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