
Camara Municipal de Jaguaré
- Estado do Espirito Santo

Palacio Legislativo “Eugénio Salvador"(Oi:
DECRETO N° 07112017

0 Presidente da Camara Municipal de Jaguaré. Estado do Espirito Santo. no uso
de suas atribuicoes legais, tendo em vista o que dispoe sobre 0 Regimento

lnterno e a Lei Organica do Municipio de Jaguaré-Es.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAINT 2018, da
Camara Municipal de Jaguaré-ES.
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicacao.

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito
Santo, aos O1 (um) dia do més de dezembro de dois mil e dezessete (2017).

l):E..'ill!\'l|l‘{")(.DE£§i|QUEl'Fi'lf-i
Presidente

Registrado e Publicado na Secretaria Geral da Camara Municipal de Jaguaré-
ES, na data supra.
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Secretario Geral
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA — PAAINT 2013

Cémara Municipal de Jaguaré
Estado do Espirito Santo

Palacio Legislativo “Eugénio Salvador"

I — INTRODUQAO

O presente Plano Anual de Auditoria Interna (PAAINT) da Controladoria
Geral da Camara Municipal de Jaguaré, tem como objetivo a realizagao de
auditorias preventivas, contabeis e operacionais, nos sistemas de Controle
lnterno, nas areas de compras, licitacoes e contratos, contabeis, financeira,
orcamentaria e administracao em geral.

Os procedimentos e técnicas utilizados permitirao a verificacao de
evidéncias ou provas suficientes e adequadas para analisar as informacoes para
a formulacao e fundamentacao de opiniao, que depois levara ao conhecimento
do auditado e da Administragao.

As auditorias serao realizadas em tempo ato, procedimento ou processo,
podendo atenuar possiveis improbidades na execucao dos mesmos. As
auditorias analisam processos e buscam conferir se os principios basicos da
Administracao Publica e demais normatizacoes foram devidamente aplicadas. A
auditoria interna tem por finalidade esclarecer questoes conflitantes e
irregulares, cientificando aos auditados da importancia em submeter-se as
normas internas vigentes.

Na seleoao dos sistemas a serem auditados, foram considerados os
aspectos de materialidade, relevancia, vulnerabilidade. riscos (falhas, erros e
outras deficiéncias anteriores) manifestacoes do Tribunal de Contas do Estado
do Espirito Santo acerca das contas anuais dos exercicios anteriores bem como
recomendacoes da Controladoria Geral da Camara.
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ll — FUNDAllllENTA(}l5lO

Os Sistema de Controle lnterno e exercido em obediéncia ao disposto
nos artigos 31,70 e 74 da Constituicao Federal, artigos 29,70 e 76 da
Constituicao Estadual, nas normas gerais de direito financeiro contidas na lei
Federal n° 4.320764, Lei Complementar Federal n° 10172000, Resolucao n°
22772011 do TCEES e alteracoes, bem como a Lei Municipal n° 91412011 e
demais legislacoes.

A elaboracao do PAAlNTl2018 esta fundamentada nas seguintes
disposicoes legais:

Artigo 7°, § 3°, do Decreto Municipal n° 07812013, que regulamenta a
aplicacao da Lei n° 974 de 27 de dezembro de 2011, que dispoe sobre o Sistema
de Controle lnterno do Municipio de Jaguaré - ES no émbito dos Poderes

Executivo e Legisiativo, incluindo as Administracao Direta e indireta, de forma
integrada e da outras providéncias".

lnstrucao normativa n° O2, de novembro de 2017, que dispoe sobre o
Manual de Auditoria lnterna com a finalidade de instruir normas e procedimentos
de Auditoria e Controle lnterno, visando a padronizacao das tarefas, servicos e
acoes executadas pela Controladoria Geral no que tange a orientacoes e
procedimentos para verifioacéo de processos no ambito da Camara Municipal de

Jaguaré-ES.

lnstrucao Normative TCEES n° 34, de 02 de junho de 2015 e alteracoes,
que regulamenta a remessa de dados ao Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo, por meio da internet, dos dados da prestacéo de contas anuais

das entidades municipais da administracao direta e indireta regidas pela Lei
Federal n° 4.320164 e da._outras providéncias.
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A realizacao de auditoria interna da Controladoria Geral da Camara sera
para auxiliar nas atividades de auditoria e utilizara os acessos aos bancos de

dados para fins de consulta e analise dos sistemas informatizados disponiveis.
Serao consultados também os registros fisicos dos sistemas administrativos
para subsidiar os trabalhos de auditoria.

A realizacao dos trabalhos de auditoria interna de maior complexidade
ou especializacao podera ter a colaboracao técnica de outros servidores tanto
do Legislativo ou do Executivo caso este nao tenha servidor com habilidades
técnicas necessaries para a execucao os trabalhos elou a contratacao de
terceiros, mediante solicitacao da Controladoria Geral, de forma justificada e com
autorizacéo do Presidente.

IV — DA FINALIDADE DA AUDITORIA

O PAAINTIZO18 é o documento que orienta as normas para as auditorias
internas, especificando os procedimentos e metodologias de trabalho a serem
obsenrados pelo Controlador Geral.

As auditorias tem a finalidade de avaliar o cumprimento dos Sistemas
Administrativos auditados quanto ao segmento dos procedimentos das

legislacoes vigentes, lnstrucoes Normativas ja implementadas na Camara
Municipal, baseada nos principios da legalidade, legitimidade, economicidade,
eficiéncia e eficacia, bem como recomendar e sugerir agoes corretivas para os
problemas detectados, conforme o caso, cientificando aos auditados da
importancia em submeter-se as normas vigentes.
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Camara Municipal de Jaguaré
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V - DOS FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAQAO DO PAAINT 2018

E OS SISTEMAS ENVOLVIDOS

O planejamento dos trabalhos de auditoria da Controladoria Geral foi
pautado em especial pelos seguintes fatores:

a) Efetivo de pessoal lotado na Controladoria Geral;
b) Necessidades administrativas de gestao;
c) Observacoes e pareceres emitidos no transcorrer do

exercicio anterior.

No decorrer do exercicio de 2018 poderao ser incluidos outros
setores/departamentos e/ou Sistemas para ser objeto de auditoria. Os demais
procedimentos das unidades executoras dos Sistemas Administrativos
supramencionados que nao foram indicados para auditoria, estao sujeitos ao
controle preventivo nos termos do PAAINT.

As auditorias serao realizadas em datas especificas e comunicadas aos
setores que serao auditados com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias antes
do inicio da data prevista para sua realizacao, a data de inicio, a estimativa de
tempo para a execucao dos trabalhos, bem como solicitara documentos e
informacoes necessaries a execucao dos trabalhos.

Quanto aos demais sistemas administrativos a Controladoria Geral
exercera controle preventivo, mediante acompanhamento das unidades
executoras a:

a) Cumprimento das instrucoes normativas editadas e
implementadas para cada sistema, bem como auxiliando na edicao de
novas normativas para procedimentos de rotinas desprovidos de
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Camara Municipal de Jaguaré
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Palacio Legislativo “Eugénio Salvador"
regulamentagao. Nos exercicios do controle preventivo a Controladoria
Geral adotara:

I. Realizar reunioes com os servidores nas unidades para

dirimir eventuais dfiividas e questionamentos acerca da aplicabilidade,
alcance e cumprimento das instrucoes normativas;

ll. Emitir pareceres e recomendacoes para aprimorar 0 controle
lnterno, quando constatada pela Controladoria Geral faiha nos
procedimentos de rotinas;

III. Quando houver, responder consultas das unidades

executoras quanto a legalidade, legitimidade e economicidade de
procedimentos de trabalho, bem como, nos casos de interpretacao
elou indicacao da legislacao aplicavel;

IV. Informar e orientar as unidades executoras quanto as
manifestacoes e recomendacoes de orgao de Controle Externo que
possam impiicar diretamente na gestao dos Sistemas;

V. Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para

avaliar a eficiéncia dos trabalhos administrativos;
VI. Realizar demais atos de controle preventivo inerentes as

funcoes do controle lnterno.

O controle preventivo da Controladoria Geral sera realizado junto aos

Sistemas Administrativos durante todo 0 exercicio de 2018, posto que as
medidas do topico anterior serao adotadas sempre que verificar a sua
necessidade.

Ressalta-se que mesmo selecionando os sistemas a serem auditados

para controle preventivo, se havendo necessidade também poderao ser objeto
de auditoria especial no decorrer do ano de 2018.

VI - DAS Acoas DE AUDITORIA INTERNA
1 - PROCESSOS DE LICITAQAO:
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1.1 - Avaliagao Sumaria: analise dos processos de licitacao nas diversas

modalidades.
1.1 - Avaliacao de Risco: realizacao de procadimento sem observancia das

disposicoes das instrucoes normativas.
1.2 - Objetivo da auditoria: verificar a legalidade dos procedimentos Iicitatorios.
1.3 - Resultados esperados: obediéncia a legislacao, aos procedimentos das

instrucoes normativas e aos principios constitucionais da Administracao
Publica.

1.4 - Metodologia de trabalho: por amostragem. Sendo analisado dentro do
percentual no minimo um processo de cada modalidade, caso seja
realizado.

1.5 - Cronograma: Durante o Exercicio de 2018.

1.6 - Local: Setor de Compras e Comissao Permanente da Licitacao.
1.7 - Conhecimentos especificos: Lei Federal n° 8.666l93; Lei Federal n°

1052012002; Lei Federal n° 1223212010; Instrucao Normativa SCCLC n°
001/2017 e outras normas pertinentes a matéria.

2 - FORMALIZAQAO E EXECUQAO DOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS

2.1 - Avaliacao Sumaria: acompanhamento do cumprimento dos contratos
firmados pela Camara Municipal de Jaguaré.

2.2 - Avatiacao de Risco: contratacoes irregulares, descumprimento as
clausulas contratuais, falta de fiscalizacao quanto a execucao, notificacao a
fornecedores.

2.3 - Objetivo da Auditoria: verificar o conteiido e publicacao, quanto ao
cumprimento das legislacoes vigentes e se a execucao esta em
conformidade com as clausulas contratuais.

2.4 - Resultados Esperados: acompanhar a correta execucao dos contratos e
a formulacao dos processos.

2.5 - Metodologia de Trabalhoz por amostragem, tendo por analise os
G0|'I’[IE'lt0S 6 fidiliVOS.
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2.6 - Cronograma: Durante o Exercicio de 2018.
2.7 - Local: Setor de Compras, Licitacoes e Contratos Administrativos.
2.8 - Conhecimento Especifico: Lei Federal n“ 8.666193 e IN SCCLC n°

00312017 e outras normas pertinentes a matéria.

3 - ALMOXARIFADO
3.1 - Avaliacao Sumaria: analise dos limites com despesa com material de

consumo, armazenamento1estocagem, recebimento de mercadoria,
requisicoes.

3.2 - Avaliacao de Risco: realizacao de despesa gerada em desacordo com as
normas e legislacoes vigentes.

3.3 - Objetivo da Auditoria: obsewar a legalidade dos procedimentos do
almoxarifado

3.4 - Resultados Esperados: controle efetivo do exercicio legal da tramitacao

de material de consumo no almoxarifado.
3.5 - Metodologia de trabalho: por amostragem e1ou aleatoria, tendo por base

de até 03 (trés) meses de controle sequenciais ou intercalados.
3.6 - Cronograma: Durante o Exercicio de 2018.

3.7 - Local: Geréncia de Almoxarifado.
3.8 - Conhecimentos Especificos: Constituicao Federal de 1988; Lei Federal

n° 4.320164; Lei Federal Complementar n° 10112000, IN SCALM n° 00112017

e demais legislacoes pertinentes a matéria.

IV — CONSIDERAQDES FINAIS

Ao longo do exercicio, as atividades e o cronograma de execucao dos
trabalhos poderao sofrer alteracoes em funcao de algum fator que inviabilize a
sua realizacao.

O resultado das atividades de auditoria sera levado ao conhecimento do
Presidente da Camara Municipal de Jaguaré e aos servidores envolvidos nos
sistemas para que tenham conhecimento e adotem as providencias que se
ma Constanta Casagranda, 299, Cantro, Jaguaré-ES, CEP 29.950-coo - CNPJ: s1.?s?.922z0oo1-14 - Telefax7l0>o<27)

3?69—1414 — '_ _ _
. ‘ ‘__ /7;. "*-.',iP'rJ._.

Dela“ * Dgjair de Siquet
1" P1-e5idE""



Camara Municipal de Jaguaré
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fizerem necessaries. As constatacoes, recomendacoes e pendencias farao parte
do relatorio de auditoria.

Ao final do Exercicio de 2018 sera emitido um relatorio anual das

atividades de auditoria interna, a ser elaborado, considerando as atividades de
controle e auditoria interna apresentadas no PAAINT 2018, bem como o
cumprimento das recomendacoes e sugestoes expedidas pela Controladoria
Geral da Camara.

Jaguaré-ES, 01 de dezembro de 2017.

Dejaiiditle §'iciueira' i
Presidente da Camara Municipal de Jaguaré
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