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EDIÇÃO Nº 12 Um boletim mensal oferecido a você 2021/DEZ 

CGUMS: planos para 2022 
  

A virada de todo ano traz consigo a ideia de renovação, da possibilidade simbólica do início de um novo 
ciclo. Quem nunca se prometeu novas metas a serem cumpridas no ano que se aproxima: malhar mais, 
comer menos, cultivar o hábito de leitura, ou fazer aquela viajem tão sonhada etc?  

Assim como na esfera privada, organizações também estabelecem metas e traçam novos projetos. Na 
CGU, os Planos Operacionais (PO) materializam ações propostas em suas diversas esferas a serem 
realizadas no exercício; e contribuem para o alcance de seus objetivos estratégicos. 

Para a CGUMS, além de trabalhos ainda em execução importados de 2021, seu PO 2022 prevê novas ações 
a serem desenvolvidas. Ao todo, são 93 planos de trabalhos distribuídos entre projetos e atividades, 
muitos dos quais já classificados segundo critérios de priorização estratégica (impacto x prioridade). 

  

Como destaque de projetos com impacto direto em programas de alta prioridade (priorização D1), 
podemos citar Avaliação de Programas de Integridade Pública de órgãos e entidades federais em Mato 
Grosso do Sul; Avaliação da Ouvidoria da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD; 
Orientações às unidades federais quanto ao cumprimento da Política de Dados Abertos e das obrigações 
de transparência ativa e passiva; além de ações de Supervisão Correcional. 

Para priorização D2 (projetos com impacto direto em programas de média prioridade), destaque para 
ações relacionadas ao Programa Time Brasil e à Escala Brasil Transparente (EBT). 

Dentre os trabalhos ainda não classificados quanto à sua priorização, destacamos a participação da 
CGUMS no desenvolvimento do Manual de Orientação sobre Sistemas Informações para trabalhos de 
Auditoria Interna, e projetos de auditoria avaliativa nas superintendências do IBAMA, Funasa e Funai, bem 
como o novo ciclo de Fiscalização de Entes Federativos (FEF) em 2022. 

 

Atividades Iniciadas 

No mês de dezembro, iniciaram-se novas tarefas previstas em nosso Plano Operacional 2021, a saber: 

Unidade e-Aud Descrição Servidor 

IFMS, UFGD e UFMS 774016 
Supervisão técnica das Unidades de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal 
Djalma 

IBAMA, IFMS, SESCOOP, 
UFMS e UFGD 

1119093 Monitoramento de recomendações Djalma 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
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Clipping 
   

 
16.12.21 

STJ nega recurso que pedia anulação de decisões judiciais da Operação 
Lama Asfáltica 

 
17.12.21 

Sem prejuízos não há como anular decisões da Lama Asfáltica, diz 
ministra do STJ 

 
17.12.21 

TRF-3 suspende todas as ações da Operação Lama Asfáltica contra 
Edson Giroto 

 
23.12.21 

UFMS fica em 1ª lugar no ranking nacional de Transparência Ativa da 
CGU 

 

Servidores em Férias 
    

Servidor Período Servidor Período Servidor Período Servidor Período 

CARLOS 27/12 a 21/01 LAIS 04 a 08/01 NELSON 03 a 20/01 VOLNEY 03 a 07/01 

DANIEL D. 03 a 07/01 LEANDRO 31/01 a 04/02 PAULO 26/12 a 14/01 
TIAGO 

20/12 a 05/01 
e 28/01 ELBER 03 a 07/01 LISANDRA 03 a 14/01 RAFAEL 31/01 

GUSTAVO 03/01 LUIZ 17 a 28/01 RENATO 03 a 07/01   

HENRIQUE 03 a 12/01 MARIO 13/12 a 14/01 ROGERIO 03 a 14/01   

 

Dicas e Ideias 

  

 

1917 é um filme épico, de guerra e de suspense, dirigido, coescrito e 

coproduzido por Sam Mendes, parcialmente baseado em uma história 

contada por seu avô paterno, Alfred Mendes; e narra a história de dois jovens 

soldados britânicos durante a 1ª Guerra Mundial, aos quais foi dada a missão 

de transmitir uma mensagem alertando uma companhia compatriota para 

uma emboscada que seria realizada pelos alemães, logo após sua retirada para 

a Linha Hindenburg, durante a Operação Alberich, em 1917.  

O grande destaque do filme é a forma que a história é contada, quase 

inteiramente feito em plano-sequência, sem cortes aparentes entre as cenas 

e a câmera nunca deixando os protagonistas. 

 

Aniversariantes do Mês 

 

JANEIRO 

 

03 – Gilberto  30 – Leandro 
 

FEVEREIRO 

04 – Mário  27 – Luiz 
   

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://midiamax.uol.com.br/politica/justica/2021/stj-nega-recurso-que-pedia-anulacao-de-decisoes-judiciais-da-operacao-lama-asfaltica
https://midiamax.uol.com.br/politica/justica/2021/stj-nega-recurso-que-pedia-anulacao-de-decisoes-judiciais-da-operacao-lama-asfaltica
https://midiamax.uol.com.br/politica/justica/2021/sem-prejuizos-nao-ha-como-anular-decisoes-da-lama-asfaltica-diz-ministra-do-stj
https://midiamax.uol.com.br/politica/justica/2021/sem-prejuizos-nao-ha-como-anular-decisoes-da-lama-asfaltica-diz-ministra-do-stj
https://www.istoedinheiro.com.br/trf-3-suspende-todas-as-acoes-da-operacao-lama-asfaltica-contra-edson-giroto/
https://www.istoedinheiro.com.br/trf-3-suspende-todas-as-acoes-da-operacao-lama-asfaltica-contra-edson-giroto/
https://www.enfoquems.com.br/ufms-fica-em-1a-lugar-no-ranking-nacional-de-transparencia-ativa-da-cgu/
https://www.enfoquems.com.br/ufms-fica-em-1a-lugar-no-ranking-nacional-de-transparencia-ativa-da-cgu/
https://www.youtube.com/watch?v=K7yMoFmqsyI
https://www.youtube.com/watch?v=K7yMoFmqsyI
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Resumo das Ações 2021 

Tempestividade das atividades totais – PO 2021 CGUMS 

Fonte: Painel CGPLAM (CGUDATA), 31.12.2021 

Painel de Hh alocado por servidor e projeto – PO 2021 CGUMS 

 
Fonte: Painel CGPLAM (CGUDATA), 31.12.2021 (adaptado) 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?Host=Teams&lang=%7Blocale%7D&groupId=%7BgroupId%7D&tid=%7Btid%7D&teamsTheme=%7Btheme%7D&upn=%7Bupn%7D&id=_tl4ZiEJfUGEEV8cGN77u5OzWzDzyQlLljtrB09qjYRUN0k4UjE4RldITFJaOFkySk83RjEyNVE0Si4u
https://pbi-interno.cgu.gov.br/Reports/powerbi/Auditoria_Interna/SFC/CGPLAM/009_Monitoramento_Unidades?rs:embed=true
https://pbi-interno.cgu.gov.br/Reports/powerbi/Auditoria_Interna/SFC/CGPLAM/009_Monitoramento_Unidades?rs:embed=true
https://cgugovbr.sharepoint.com/:i:/s/intracgu-ms/EcPtEk0SKrNFp9sXL2MPyRQBVUqhxXD8xBXo1eCjGdCzrA?e=wjrEWi

