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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 Contabilidade da CMVNI entre os dias 22 de novembro de 2017 a 30 

de novembro deste mesmo ano, visando ao aprimoramento e ao 

aperfeiçoamento das atividades da CMVNI.  

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo específico desta auditoria foi verificar a atuação da Seção de 

Contabilidade, no 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 a finalidade de 

averiguar a conformidade do Sistema de Contabilidade, segundo disposto nos 
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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 

Contabilidade 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 da Contabilidade da C.M.V.N.I., após examinar os 

procedimentos regulamentados pela Instrução Normativa SCO 001/2014, que 

dispõe sobre os procedimentos operacionais na contabilidade estabelecendo 

rotinas, bem como demais legislações pertinentes, elaborou as seguintes 

questões de Auditoria: 

 

1. O Relatório de Gestão Fiscal, composto dos demonstrativos constantes da 

Portaria STN nº 586/2005, foi elaborado e publicado nos prazos legais, conforme 

exigido? 

2. O RGF foi encaminhado ao Tribunal de Contas no prazo legal? 

3. O duodécimo foi repassado dentro do prazo exigido pela Lei Orgânica? 

4. O valor do duodécimo repassado à Câmara corresponde ao valor legal, se 

comparado com a receita efetivamente arrecadada? 

5. A conciliação das contas bancárias condiz com o movimento financeiro 

interno? 
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5. 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).  

  

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 4, deste relatório. A matriz de 

achados preliminar refere-se ao momento em que a Controladoria Geral deve 

apresentar os Achados ao responsável 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), tal procedimento foi 

seguido à risca por esta Controladoria Geral. Na Auditoria de conformidade em 

comento detectamos os seguintes achados: 

 

5.1 Divergência no valor do duodécimo repassado à Câmara. 

O repasse do duodécimo encontra-se superior ao valor estimado ao Legislativo. 

Infringência da Constituição Federal, notadamente o Inciso I, § 2º do art. 29-A. 

 

5.2 Divergência entre o saldo da conta corrente e o sistema informatizado 

do Setor. 

Foi encontrada uma divergência na conciliação bancária da conta corrente no 

banco 104 – Caixa Econômica Federal, agência 1306, conta 5-7. O sistema 
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informatizado apresenta saldo bancário zerado e o extrato bancário apresenta 

um saldo negativo no valor de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos).   

 

6. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

Após a coleta de documentos e informações do responsável pela Seção de 

Contabilidade, acerca dos achados de auditoria listados acima, a Controladoria 

Geral da CMVNI, considerando os esclarecimentos apresentados (NAG 

4110.3.5), desenvolveu suas conclusões relativas às questões de auditoria e as 

propostas de encaminhamento relacionadas a cada achado de auditoria. A 

Controladoria Geral, verificou dois (02) achados no total.   

  

Em sua manifestação o Responsável apresenta esclarecimentos para os 

achados preliminares apontados pela UCCI, sendo possível identificar de plano, 

o saneamento dos dois achados, sendo: 

 

a) Divergência no valor do duodécimo repassado à Câmara; 

b) Divergência entre o saldo da conta corrente e o sistema informatizado 

do Setor. 

 

Quanto ao possível achado na letra “a”, o responsável pela seção de 

contabilidade relatou que anualmente há a devolução do valor do duodécimo 

superior ao previsto. Em maio do corrente ano foi devolvido à Prefeitura 

Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, o montante no valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), sendo “referente a devolução de saldo de 

duodécimo”, conforme constante na Nota de Movimento Financeiro nº 001/2017. 

 

A Controladoria, em análise do fato, registra que de janeiro a outubro há 

repasses a maior do duodécimo previsto, no valor de R$ 179.453,90 (cento e 

setenta e nove reais, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos).  

 



 

7 
 

Sabendo-se que a Câmara Municipal não pode receber nem a mais e nem a 

menos, sob pena de responsabilidade, consoante dispõe o art. 29-A da 

Constituição Federal, ressalta-se que os recursos recebidos a maior pela 

Câmara deverão ser devolvidos ao caixa único durante ou no final do exercício 

corrente para que não se configure a prática de crime de responsabilidade do 

gestor público. 

 

O montante devolvido à Prefeitura Municipal no exercício de 2017 é referente ao 

valor recebido a maior em 2016, conforme relatado pelo responsável pela seção 

de contabilidade, porém não se encontra especificado no histórico. A 

especificação é extremamente importante e deve ser seguido o princípio da 

transparência das informações contábeis permitindo, assim, a visibilidade da 

mesma; características do registro e informação contábil do setor público, 

normatizado nas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público 

(NBC T 16.5). 

 

Quanto ao possível achado na letra “b”, o responsável pela seção de 

contabilidade apresentou contato junto à gerência do banco, bem como extrato 

bancário referente ao mês subsequente, comprovando que houve estorno da 

tarifa, que era indevida, no dia posterior ao ocorrido. 

 

Quando definimos que a conciliação bancária consiste na comparação do saldo 

de uma conta bancária de movimento com uma informação externa à 

contabilidade (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à 

exatidão do saldo em análise, em determinada data, concluímos que esse 

princípio não foi seguido no mês em análise (outubro/2017).  

 

Mesmo que o banco cobre taxas indevidas, deve-se contabilizar a saída dos 

valores no banco contra um ativo circulante de natureza financeira, ou seja, uma 

despesa extra orçamentária, sem prejuízo ao fechamento do boletim de caixa e 

bancos diário. Ou seja, qualquer ingresso ou dispêndio tem que possuir reflexos 

contábeis imediatos, em homenagem ao princípio contábil da oportunidade. 
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Havendo um lançamento indevido na conta corrente, esse valor deve ser 

registrado na contabilidade no fechamento do mês, representando assim a 

exatidão do saldo. 

 

O caso em tela foi um vício de execução por parte do profissional responsável 

pela contabilidade, porém foi sanado assim que identificado. 

 

7. ACHADO DEFINITIVO DE AUDITORIA 

 

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. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

CONSIDERANDO que o presente trabalho de auditoria tem por objetivo 

fortalecer e tornar mais eficiente o sistema de controle interno da Seção de 

Contabilidade 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:  

  

9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  

  

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

RECOMENDO:  

 

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

Seção de Contabilidade, a atualização da instrução normativa SCO nº 001/2014, 
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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.  

 

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

Seção de Contabilidade, o total cumprimento das formalidades do registro e da 

informação contábil, exaradas nas Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público.  

 

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

Seção de Contabilidade, que na tarefa de fazer e conferir, a qual se chama de 

“conciliação”, sejam imediatamente contabilizadas as diferenças encontradas.  

 

Recomenda-se ao Presidente da CMVNI, que ao fim do exercício seja devolvido 

à Prefeitura o repasse a maior do duodécimo, a fim de não ferir os princípios 

estabelecidos no art. 29-A, da Constituição Federal. 

 

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 


