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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O Relatório é o documento pelo qual a Controladoria Geral transmite ao Exmo. 

Sr. Presidente da Câmara, após atendidos os procedimentos, o resultado dos 

trabalhos de auditoria e as recomendações julgadas relevantes e oportunas, 

permitindo-lhe manifestar-se sobre o conteúdo apresentado. É um instrumento 

de comunicação das ocorrências detectadas, que visa contribuir para a tomada 

de decisão e providências cabíveis. [NAGs, 4700 e 4702.1] 

  

Neste relatório comunicamos a V. Exa., questões de auditoria, metodologia 

adotada, as constatações de auditoria, conclusões e correspondentes 

recomendações, de modo a possibilitar a tomada de decisão para melhorias.   

  

Cumprindo determinação contida no Plano de Auditoria Interna nº 001/2017, 

realizou-se auditoria de conformidade em consonância com a Lei Municipal n. 

1.065/2013 e Resolução nº 153/2017, procedeu-se a realização de auditoria na 

Seção de Almoxarifado da CMVNI entre os dias 11 de outubro de 2017 a 20 de 

outubro deste mesmo ano, visando ao aprimoramento e ao aperfeiçoamento das 

atividades da CMVNI.  

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo específico desta auditoria foi avaliar o sistema de controle interno, 

verificando se a unidade executora está exercendo o controle necessário em 

suas atividades. 

 

3. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

Versam os presentes autos sobre Auditoria interna realizada nesta Casa de Leis 

(Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES), com
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 a finalidade de averiguar a conformidade do Sistema de Contratos e Licitações 

que abrange o controle de estoque (Almoxarifado), segundo disposto nos 

regulamentos aplicáveis à matéria, conforme Plano de Auditoria Interna nº 

001/2017.  

 

Em cumprimento às determinações contidas no Plano Anual de Auditoria Interna 

2017, foi realizada fiscalização na Unidade Executora de Controle Interno de 

Almoxarifado deste Poder Legislativo.   

 

A partir das informações obtidas na fase de planejamento (Plano de Auditoria 

Interna nº 01/2017), elaborou-se as seguintes questões de auditoria: 

 

4. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

Tendo em vista a necessária delimitação do tema proposto no objetivo dessa 

auditoria de conformidade, a Controladoria, a fim de verificar o funcionamento do 

Sistema de Controle Interno do Almoxarifado da C.M.V.N.I., após examinar os 

procedimentos regulamentados pela Instrução Normativa SCL 02/2015, que 

dispõe sobre o controle de estoque no setor de almoxarifado, elaborou as 

seguintes questões de Auditoria: 

 

1. Há expressa declaração de aceite nas notas fiscais de aquisição de material 

de expediente ou ato de liquidação do recebimento do Material de Expediente 

no presente exercício? 

2. Os Materiais perecíveis estão organizados de modo que os mais novos sejam 

armazenados atrás dos estocados a mais tempo?  

3. As requisições de materiais ao almoxarifado, possuem identificação dos 

setores requisitantes e a descrição dos materiais solicitados?  

4. O inventário físico em estoque, no momento da inspeção física, confere com 

o saldo físico, evidenciado no Inventário do sistema informatizado do setor?  
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5. Os saldos das classes de almoxarifado evidenciados no sistema 

correspondem aos saldos apresentados no balancete contábil do mês 09/2016?  

6. A Seção de almoxarifado é utilizada exclusivamente para armazenar material 

de estoque? 

7. Há controle para evitar a falta de produtos em almoxarifado?  

8. É permitida a permanência de pessoas estranhas, não autorizadas, nas 

dependências do almoxarifado?  

9. As quantidades de material fornecido têm sido controladas? 

 

5. CONSTATAÇÕES  

 

A constatação ocorre quando uma determinada condição não está em sintonia 

ou em conformidade com um determinado critério, nesta auditoria específica, 

não houve inconformidades, portanto, como não resultou em nenhum achado 

de auditoria não foi necessária a elaboração da matriz de responsabilização. 

 

Com relação à quantidade de material controlado, na questão de auditoria 9, a 

servidora responsável pelo almoxarifado relatou que tem mantido controle 

baseado em compras anteriores para planejamento anual, porém, relatou que 

houve um considerável aumento na compra do item “COPO DESCARTÁVEL 

200ML”, fugindo assim do consumo estimado.  

 

Assim sendo, foi solicitada a relação numérica de servidores nos três anos 

anteriores para fins de comparação.  

 

A tabela a seguir demonstra o consumo anual em proporção ao número de 

servidores:  

 

Ano Consumo Nº de servidores 

2014 45 pacotes 22 

2015 55 pacotes 23 
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2016 86 pacotes 23 

2017 62 pacotes 23 

 

Após análise de consumo anual e número de servidores, constatou-se que 

realmente houve um aumento gradativo no consumo do item COPO 

DESCARTÁVEL 200ML, levando-se em conta que houve estabilidade numérica 

no quadro pessoal.  

 

No ano de 2017 a média encontra-se dentro dos padrões, mas deve-se 

reconhecer que, mesmo não sendo período auditado, a diferença de consumo 

entre os anos de 2015 e 2016 é volumosa, porém, foi consumido pelos 

servidores desta Casa de Leis. 

 

A Controladoria frisou que a responsável do almoxarifado detém de poderes para 

controlar o consumo médio dos materiais, conforme prevê o inciso VI, art. 6º, da 

Resolução nº 140/2015, motivo pelo qual qualquer anormalidade de consumo 

deva ser comunicada à chefia superior. 

 

A responsável pelo almoxarifado relatou que: 

“Informou o aumento de consumo entre os anos 2015 e 2016 à chefia da 

época, porém nenhuma providência foi tomada.” 

 

Diante do exposto, mesmo não sendo o período auditado, frisa-se que deve 

haver fidelidade de todos os envolvidos na execução da instrução normativa para 

que sempre priorize a economicidade, evitando futuras inconformidades.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

CONSIDERANDO que o presente trabalho de auditoria tem por objetivo 

fortalecer e tornar mais eficiente o sistema de controle interno da Seção de 
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Almoxarifado da CMVNI, por meio da função orientativa desta Controladoria 

Geral;  

  

CONSIDERANDO, por fim, o exposto neste Relatório de Auditoria, a 

Controladoria Interna desta Casa de Leis, recomenda os seguintes 

encaminhamentos:  

  

Proposta de encaminhamento  

  

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, 

RECOMENDO:  

 

Recomenda-se ao Presidente da CMVNI, que determine à Responsável pela 

Seção de Almoxarifado, a atualização da instrução normativa SCL nº 002/2015, 

visando, com sua atualização, fortalecer o sistema de controle interno da Seção, 

que, ao final, contribuirá para melhorar a eficiência dos serviços ofertados pela 

CMVNI à toda coletividade.  

 

Por último, que V. Exa. Autorize que seja disponibilizado na íntegra o relatório 

técnico no portal da Transparência da Câmara Municipal de Venda Nova do 

Imigrante – ES, em atendimento ao disposto no art. 1º, parágrafo único, I, c/c art. 

7º, VII, “b”, c/c art. 8º, §2º da Lei Federal n. 12.527/11, observando-se ainda o 

art. 31, §§ 1º e 2º c/c, art. 34, do mesmo diploma legal.  

  

É o relatório. 

 

 

 

 

VERENA GONÇALVES DO NASCIMENTO 

Controladora Interna 


