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1- INTRODUÇÃO: 
 
A Equipe de Controle Interno do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do 
Paraná - SIMEPAR, designado em ato formal (Aviso Interno 002/2015), apresenta neste 
documento o Plano de Trabalho para o exercício de 2021, de acordo com Instrução 
Normativa nº 01/2022 CGE-PR de 24 de fevereiro de 2022. Cabe destacar que por se 
tratar de um planejamento, as atividades e períodos de execução são apenas 
referenciais e, portanto, podem sofrer ajustes e poderão ser executadas atividades 
demandadas não contempladas no presente plano. 
 
 
 
2 - Considerações: 
 
- Criado pela Lei Estadual nº 17.709 de 15 de outubro de 2013 e ajustado pelas Lei 19.848 
de 03/05/19 e Lei 19.985 de 30/10/19, o SIMEPAR, é caracterizado como pessoa jurídica 
de direito privado, sob a modalidade de Serviço Social Autônomo, organização sem fins 
lucrativos, de interesse coletivo; 

-Tem como finalidade de desenvolver atividades dirigidas à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico e à prestação de serviços de meteorologia, hidrologia e 
meio ambiente, sendo estas desenvolvidas sem contrapartida financeira do Estado; 

- SIMEPAR não utiliza o SIAF estadual ou o SGI - Sistema de Gestão Integrada; 

- Seus Recursos Orçamentários e Financeiros são oriundos de contratos de prestação de 
serviços. 

-O SIMEPAR possuí 4 Contratos de Gestão com finalidades especificas e que 
representam apenas 6,53%1 de suas receitas, não interferindo em sua sustentabilidade 
financeira. Estes contratos são intitulados: SIGA_BIO, SICAR 2, eSTAGIO Barragens e 
Paraná Clima.  

 
 

 
1 Memoria de calculo (R$2.258350 / R$ 34.441.272) = 6,53%  valores referentes ao exercício de 2021. 
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 3 – Plano de Trabalho 
 
Ação 1 - Relatório do Controle Interno para prestação de contas junto ao TCE-PR 

1. Elaborar o Relatório do Controle Interno para prestação de contas junto ao TCE-
PR conforme instrução normativa em vigor; 

2. Emitir parecer do Controle Interno sobre a regularidade da gestão da instituição; 
3. Encaminhar o Relatório Consolidado da CGE a Coordenadoria Administrativa 

para anexar a prestação de Contas; 
 

Ação 2 – Realizar avaliação de uma área ou subárea da Gestão Administrativa da 
instituição 

1. Conhecer como é realizado o controle patrimonial de bens pela instituição; 
2. Realizar avaliação, por amostragem, nos métodos de controle de bens de bens 

realizado pela instituição; 

 
Ação 3 - Responder e atender as demandas geradas pela CGE-PR 

1. Utilizar o Sistema e-CGE para monitorar as demandas da Controladoria de 
Controle Interno da CGE-PR; 

2. Atender as demandas geradas pela Controladoria Geral do Estado do Paraná; 
3. Realizar avaliação, por amostragem, de acordo com o solicitado nos formulários 

enviados através do sistema e-CGE;  

 
Ação 4 – Responder as demandas dos órgãos de controle externo da Instituição 

1. Acompanhar e apoiar as diligências realizadas pela auditoria externa 
independente contratada anualmente pela instituição; 

2. Acompanhar e apoiar as diligências realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná; 

3. Monitorar a implementação das recomendações realizadas pelos órgãos de 
controles externos da instituição; 

 
Ação 5 - Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e 
determinações exaradas pelo TCE-PR 

1. Monitorar a implementação das recomendações realizadas pelo TCE-PR através 
das APA’s (Apontamento Preliminar de Acompanhamento);   

2. Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e 
determinações realizadas pelo TCE-PR através dos acórdãos. 

 
 
4 – Áreas avaliadas por iniciativa da equipe: 
 
Durante o ano de 2022 além dos 3 formulários anuais enviados através ECGE, pretende-
se avaliar uma área ou subárea da Gestão Administrativa da instituição.  A equipe optou 
por realizar a avalição no controle patrimonial de Bens realizado pela instituição.  
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5 – Cronograma de Trabalho 
 

Atividades 1 Quadrimestre 
 

2 Quadrimestre 3 Quadrimestre 

Ação 1 - Relatório do Controle Interno 
para prestação de contas junto ao 
TCE-PR 

 
x 

 
 

 

Ação 2 – Realizar avaliação de uma 
área ou subárea da Gestão 
Administrativa da instituição 

 
x 

 
x 

 
x 

Ação 3 - Responder e atender as 
demandas geradas pela CGE-PR 

   
x 

Ação 4 – Responder as demandas dos 
órgãos de controle externo da 
Instituição  

 
x 

 
x 

 
x 

Ação 5 - Monitorar e avaliar os 
cumprimentos das recomendações, 
ressalvas e determinações exaradas 
pelo TCE-PR  

 
x 

 
x 

 
x 

 
Curitiba, 04 de março de 2022. 
 
 
_______________________       
Beatriz Busato Cavassin 
Agente de Controle Interno 
 
 
_______________________       
Zenóbio José Gavlak 
Gestor de Controle Interno 


