
Sistema Novo Ativa 

– Orientações para Geração de um Pedido de Ação de Controle – 

1) Acesse o menu “Planejamento  PAC  Gerar PAC”. 

 

2) Na janela “Geração de PAC”, escolha o valor “PAC Assistemático” para a opção “Tipo de 

Geração” e clique no botão “Confirmar”. 

 

3) Na janela “Gerar PAC Assistemático”, informe o código do órgão superior 

relacionado ao PAC que se deseja gerar. Caso não saiba qual o código, utilize o 

botão “Buscar” para pesquisar por meio do nome do órgão. Opcionalmente, 

informe os dados do programa/programação a serem vinculados ao PAC. Ao 

final, clique no botão “Pesquisar”. Será apresentada uma listagem, conforme 

exemplo abaixo: 

 

 
 

4) Selecione o programa/programação a ser vinculado ao seu PAC, clicando sobre o seu 

nome. Em seguida clique sobre o botão “Gerar PAC Assistemático”, localizado ao final 

da tela, tal qual exemplificado abaixo: 



 

5) Na janela “Cadastrar PAC”, informe os dados solicitados. Caso tenha dúvidas sobre o 

significado ou o valor adequado para os campos, verifique no manual do Ativa, seção 3, 

um detalhamento sobre cada um deles. 

6) Além dos campos detalhados no manual do Ativa, no cadastro do PAC são solicitadas as 

seguintes informações: 

• Divisão da UCI Demandante:  não preencher. 

• Homologador: unidade responsável pela homologação da Ação de Controle 

(UCI Demandante ou UCI Executora). Para essa definição devem ser observadas 

as Orientações SFC nº 4/2016/DC/SFC-CGU e nº 6/2017/DC/SFC-CGU e o que foi 

pactuado no Plano Operacional. 

• Número do Projeto: Número da tarefa cadastrada no CGUProj relacionada à 

Ação de Controle. Aqui serão aceitas as tarefas de proposição de subprojeto e 

de definição de escopo (no caso de AC relacionada ao FEF) 

• Linha de Ação: tipologia do trabalho que será realizado, podendo ser: Avaliação, 

Consultoria, Apuração.   

• Tipo de Ação de Controle: forma de classificar o trabalho de auditoria 

considerando características próprias que o diferencia de outros trabalhos, seja 

por uma determinação normativa, seja por possuir propósito ou produtos 

específicos. Exemplo: Auditoria Anual de Contas, Fiscalização em Entes 

Federativos, Avaliação do Resultados da Gestão, entre outros. 

IMPORTANTE: caso sua unidade seja uma Regional da CGU, verifique com atenção o valor do 

campo “UCI Demandante”. Por padrão, esse campo virá preenchido com a sua UCI como valor, 

ou seja, a referida Regional. Em regra, as Ações de Controle nestes casos devem ter como 

demandante uma Coordenação-Geral da SFC, sendo necessário, portanto, ajustar o valor do 



campo em enfoque. Isso é necessário para que a Coordenação consiga visualizar o relatório, 

mesmo que não tenha papel de homologação. 

7) Após preencher todos os dados do PAC, clique no botão “Salvar”, localizado ao final do 

formulário de cadastro, conforme ilustrado na figura abaixo: 

 

IMPORTANTE: o PAC pode ter seus dados editados ou até mesmo pode ser removido após a 

criação inicial e antes da liberação para geração da Ação de Controle. Isso pode ser feito pelo 

usuário que o criou ou por qualquer outro usuário da mesma unidade.  

 

8) Após finalizado o preenchimento do PAC, ele necessita ser liberado para a geração da 

Ação de Controle. Para liberar um PAC, acesse o menu “Planejamento  PAC  

Liberar/Devolver PAC - Gerar PAC”. 

 

9) Pesquise pelo PAC a ser liberado, utilizando o critério que lhe for mais apropriado 

(número do PAC, Atividade, Órgão, UCI Demandante, etc.). 

 

10) A partir do resultado da consulta, selecione o PAC a ser liberado e clique no botão 

“Liberar”, conforme ilustrado abaixo: 



 

IMPORTANTE: a liberação do PAC só poderá ser realizada por um usuário com perfil de 

supervisão da UCI. 

IMPORTANTE: uma vez liberado, o PAC pode ser editado novamente desde que seja devolvido 

pela unidade selecionada como demandante, que é a responsável pela geração da ação de 

controle. 

IMPORTANTE: os campos relacionados à tipificação da AC (órgão, funcional, exercício, atividade, 

tipo de auditoria, demanda e tipo de ação de controle), uma vez gerada a ação de controle, não 

podem ser mais alterados, razão pela qual devem ser preenchidos com muita atenção. Caso uma 

ação e controle tenha sido criada com algum erro em algum desses campos, a mesma deverá 

ser cancelada, sendo liberado um novo PAC. 

 

 


