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RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 005/2018 

AUDITORIA DE CONFORMIDADE  

 

 

Venda Nova do Imigrante – ES, 30 de agosto de 2018. 
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Plano de Auditoria Interna 

PAAI 
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Portaria nº 02/2017 
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2018 
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente 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 CMVN nº 153/2017 (Matriz de Risco). 

 

Para a realização da presente Auditoria, foi observado o que dispõe a matriz de risco 

e demais legislações aplicáveis, desta forma foi procedido a realização de auditoria 

no Setor de Transporte – vinculado a Direção Administrativa, cuja finalidade foi 

avaliar os pontos de controles aprovados no Plano Anual de Auditoria Interno - PAAI 

2017. 

 

Considerando a saída da Controladora e a nomeação de sua substituta, a presente 

Auditoria foi interrompida no mês junho de 2018 e retornado no mês de agosto/2018.  

 

2. OBJETIVO 

 

Este relatório de auditoria tem como objetivo específico avaliar o sistema de controle 

interno, verificado se a unidade executora está exercendo o controle necessário em 

suas atividades. 
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O propósito da auditoria realizada compreende a análise dos procedimentos internos 

relativos ao veículo oficial pertencente a Câmara Municipal da Câmara Municipal de 

Venda Nova do Imigrante, ES.  

 

3. SETOR ENVOLVIDO 

 

Tendo em vista que não foi criado um específico para o transporte, restou a 

responsabilidade do veículo a Direção Administrativa, assim, participara deste 

procedimento a Diretora Administrativa desta Casa de Leis, nos limites de suas 

responsabilidades. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DO VEÍCULO 

 

O veículo da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, ES, encontra-se em 

conformidade com esta classificação, expressa na tabela abaixo: 

 

TIPO ANO/MODEL PLACA QUANTIDADE 

Toyota Corolla 

Sedan 

2010/2011 MSN 9416 01 

 

 

5. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

 

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

(Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES), com a finalidade de averiguar 

a conformidade do Sistema de Controle de Veículos, de acordo com Instrução 

Normativa nº 001/2016. Em cumprimento às determinações contidas no Plano Anual 

de Auditoria Interna 2018, foi realizada fiscalização na Unidade Executora de 

Controle Interno de Sistema de Controle de Veículos.   

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
Estado do Espírito Santo – Brasil 

 
www.camaravni.es.gov.br   -   camaravni@camaravni.es.gov.br   -   Tel.: (28) 3546-1149 – Fax: (28) 3546-2266 

CNPJ: 36.028.942/0001-25   -   Av. Evandi Américo Comarela, 385 – 4ª andar – Esplanada – Venda nova do Imigrante/ES – CEP.: 29375-000 

 

5 
 

6. QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

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

nº 01/2018), Seção 005, elaborou-se as questões de auditoria, conforme dispõe na 

Instrução Normativa SCV nº 001/2016 (Sistema de Controle de Veículos, que dispõe 

sobre os Procedimentos de Uso, Guarda, Conservação e Manutenção do Veículo do 

Poder Legislativo).  

 

1 - Há planilha de controle de consumo de combustíveis, quilometragem rodada e 

uso do veículo; 

2 - Há controle da condição da Carteira Nacional de Habilitação dos utilizadores de 

veículo? 

3 -  O relatório de bordo tem sido preenchido de forma adequada? 

4 -  Há seguro do veículo oficial? 

5 - Há ficha de controle de veículo contendo as informações necessárias ao 

acompanhamento das condições mecânicas? 

6 - Quando em viagem intermunicipal, o condutor do veículo apresentou declaração para o 

uso do veículo? 

 

7. ACHADOS DE AUDITORIA 

 

São, segundo o Manual de Auditoria da CMVNI, o conjunto de fatos comprovados 

(provas), suficientes e competentes, obtidos com a aplicação dos procedimentos de 

auditoria de modo a documentar os achados e respaldar as opiniões e conclusões 

da Unidade Central de Controle Interno. As evidências são assim, o conjunto de 

elementos devidamente coletados e registrados ao longo da auditoria, por meio de 

observações, inspeções, entrevistas, exames de documentos, entre outros 

procedimentos de auditoria, que se constituem em material probante dos achados. 

São os elementos que comprovam que a situação encontrada (condição) está em 

desacordo com os critérios (NAG 4409 e 4111.3.2 e 44082.3).  
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A constatação ocorre quando uma determinada condição não está em sintonia ou 

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

cumprimento dos objetivos delineados no item 2, deste relatório. 

 

A matriz de achados preliminar refere-se ao momento em que a Controladoria Geral 

deve apresentar os Achados ao responsável pelo Setor, para que este possa se 

manifestar e tecer seus comentários. 

 

Na execução dos trabalhos de auditoria, deve-se incluir a obtenção da opinião da 

unidade auditada (NAG 4407.3). 

 

O referido procedimento foi seguido rigorosamente por esta Controladoria Geral.  

 

Na Auditoria de conformidade em comento, não foi detectado nenhum achado de 

auditoria, eis que as condições verificadas se encontram aderentes aos critérios 

preestabelecido na Auditoria. 

 

 

8. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, 

elencados no item 6 deste relatório, os procedimentos efetuados pela Direção 

Administrativa - Setor de Transporte encontra-se regular.  

 

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.  
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É o relatório. 

 

Venda Nova do Imigrante, ES, 30 de agosto de 2018 

 

MARINA SOARES COSTA 

Controladora Interna 

 

 

 

 

 
Autorizado pelo Presidente a 

Publicação na íntegra do Relatório 

Técnico nº 005/2018 no Portal da 

Transparência da Câmara Municipal de 

Venda Nova do Imigrante em 

10/09/2018.  

Processo administrativo nº 

000142/2018. 

 


