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C~OI~
laranja da Terra, 09 de maio de 2019.

C~r2t~J9-CON IROLE INTERNO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em observância à eminente necessidade de controle sobre os gastos provenientes de bens
públicos, apresento em anexo o Relatório da AÇÃO DE AUDITORIA N2 02/2019 -
UTILIZAÇÃO DO VEíCULO DA CÂMARA MUNICIPAL - que trata dos exames realizados sobre
os procedimentos referentes ao único veículo de propriedade da Câmara Municipal,
praticados no período de janeiro a abril de 2019.

A referida Ação de Auditoria foi desenvolvida no início de maio de 2019. O objetivo foi emitir
opinião acerca do desempenho da área examinada, através da análise de suas atividades ou
funções, gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela
supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, visando solucionar problemas ou preveni-
los, evitando demandas desnecessárias e infrações administrativas. Nenhuma restrição foi
imposta quanto ao método ou extensão dos trabalhos. Os procedimentos para execução dos
exames de auditoria foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da área de
atuação.

Tendo sido abordados os tópicos necessários à realização da Ação de Auditoria quanto a
utilização do vefculo oficial da Câmara, submeto o presente relatório à apreciação da
Presidência, para que através do conhecimento por parte desta, das supracitadas conclusões
consideradas relevantes por esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI, podendo
utilizar-se das recomendações efetuadas no corpo deste Relatório - Plano de Providências
para tomada das medidas cabíveis e, posteriormente, as adotadas venham a ser
comunicadas à Unidade Central de Controle Interno - UCCI, para que possamos efetuar o
monitoramento da implementação das mesmas.

Na certeza de uma análise consciente, reitero protestos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

r;fL
VERUSKA PEDRO

Controladora Geral Interna - Portaria 018/2012

Ao Excelentíssimo Senhor
WELERSSONJOSÉMERCANDElE
Presidente da Câmara Municipal - LARANJA DA TERRA/ES
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AÇÃO DE AUDITORIA N2 02/2019 - UTILIZAÇÃO DO VEIcULO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO: Conformidade e gestão

INTRODUÇÃO
A Logística tem se tornado uma preocupação constante para o bom desempenho de
atividades operacionais em qualquer organização, seja na Administração Pública quanto na
Atividade Empresarial. Dentro dessa concepção de eficiência operacional, o serviço de
transporte, com a movimentação de pessoas e materiais, é uma atividade que merece
acompanhamento de perto, pois envolve vidas, equipamentos e materiais que são utilizados
buscando a consecução da finalidade pública.

Considerando a importância do tema, a Unidade Central de Controle interno (UCCI) propôs a
realização de auditoria de conformidade no gerenciamento do veículo, de responsabilidade
da Secretaria Geral da Câmara.

Este relatório de auditoria de conformidade se refere a atos relacionados à utilização do
veículo oficial da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, dos meses de Janeiro a Abril de
2019, com 0+ intuito de atestar com razoável segurança que as atividades estão de acordo
com os normativos e que os controles internos administrativos atingem o objetivo de
proteção do patrimônio da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, enfatizando a
necessidade e conveniência de regras claras e transparentes no uso do patrimônio público
por seus agentes.

DADOS DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL
Automóvel FIAT/PALlO WK ADVEN DUAL 2011/2012 - Placa ODA0518/ES - Renavam
00429764774 - Álcool/Gasol- PRATA

Avaliação Sumária: Analisar os procedimentos internos relativos aos registros, controles,
utilidades e a adequação do uso do veículo oficial, bem como dos gastos com combustíveis e
manutenção do mesmo, praticados no período de Janeiro a Abril de 2019. Cabe ressaltar a
dificuldade em obter legislação acerca do assunto, o que dificulta por vezes o
aprofundamento dos exames e a proposição de melhorias mais efetivas na utilização do
veícuJo oficial da Câmara Municipal de Laranja da TerratES.
Na execução dos trabalhos foram realizados exames documentais nos processos
administrativos físicos, os quais abrigam os documentos e informações referentes ao veículo
da Câmara Municipal.

Objetivo da Audftoria:
Aferir a conformidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria Geral da Câmara com os
normativos abaixo citados, atentando para as regras que afetam o patrimônio público, como
as multas aplicadas e acidentes envolvendo o veículo deste Poder, além da aferição e
funcionamento dos controles internos administrativos, se estão de acordo com a legislação
disciplinadora, com atenção às questões de auditoria formuladas que fazem parte do escopo

de auditoria. ~ ~
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Base lelal:
a) Constituição Federalde 1988:Art.37, caput.
b) lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Códigode Trânsito Brasileiro).
c) Jurisprudência dosTribunais de Contas.
d) lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (lei de Responsabilidade Fiscal) -
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outros providências; :. .
e) Resolução n.º 02/2011, - "Dispõe sobre a Estrutura Administrativa, Organizacional e
Funcional da Câmara Municipal de Laranja da rerralES, e dá outras providências" - Alterada
pela ResoluçãoNº 01/2012, de 02/05/2012.
f) Instrução Normativa SFINº 002/2015 ~"Regulamenta o uso do (s) veículo (s) oficial (ais) da
Câmara Municipal de Laranja da rerralES e institui o controlede viagem e abastecimento".

Resultados Esperados:
Obediência à legislação e aos Princípios Constitucionais da Administração Pública, de
maneira a inibir açõesque possamprovocar danosao erário público.

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a unidade auditada e ainda,
considerando que o Planejamento Anual de Auditoria Interna da UCCInão contemplou o
tema, mas, trata-se de grande relevância, apresenta-sea seguir o resultado dos trabalhos de
avaliaçãodos controles internos:

ANÁLISE GERENCIAL
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles
diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados
controles internos. A existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos
nos municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição Federal de 1988 (art. 31). A
finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com
princípios constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar
o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à
população.
Nessecontexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o sistema de controle interno da
CM de laranja da Terra/ES, na utilização do único veículo oficial, bem como fornecer
subsídios para estruturá-Ios e/ou aprimorá-Ios, em busca da melhoria da governança na
gestão.
Por relevante, cabe destacar que a responsabilidade por conceber, implantar, manter e
monitorar controles internos para assegurar os objetivos acima mencionados é da
administração do órgão, cabendo à ação de auditoria interna ou ao órgão de controle
interno avaliar a qualidade desses controles, demandando uma atuação preventiva do
gestor para implementação de controles adequados e efetivos à utilização do veículo oficial.
Cada uma das constatações identificadas será analisada especificamente na sequência,
considerando as fragilidades encontradas, as causas e suas consequências. Dentre os
controles preventivos inerentes às atividades de controle, destaca-se a formalização de
procedimentos, uma vez que todas as atividades importantes devem ser documentadas de
forma com,Pletae precisa, a fim de que seja fácil rastrear as informaç~~ ~sde o momento
de autorização até a conclusão. V k
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ACHADOSDf AUDITORIAEMATRlZI)~.~O .•..........•........> . ... ....: .,>,'
Os achados de auditoria indicam que a atMdadede gestlode vefêuto· apresenta
vulnerabilidades e deficiências significativas em seus sistemas de gestão de riscos e
controles internos. Dessa'forma, é imperioso que o gestor adote providências, amparado no
diagnóstico realizado, buscando implementar os controles inexistentes apresentados nos
achados de auditoria com base nas matrizes de risco elaboradas pela eM de Laranja da
Terra/ES, com objetivo de aprimorar a gestão da atividade e consequentemente, contribuir
para melhor aplicaçãodos recursospúblicos em benefício da sociedade.

M~TRIZES DE PLANEJAMENTO/PROCEDIMENTOS

GESTÃO ADMINISTRATIVA
Matriz 1 - Atividade: Verificação da estruturação do setor responsável pelo uso do veículo
Objetivo: Verificar se a Secretaria Geral da Câmara, responsável pelo gerenciamento do
veículo, possui recursos humanos, materiais e tecnológicos adequados para o
desenvolvimento de suas atividades e se os trabalhos são conduzidos com planejamento,
organização,direção e controle.

Risco:Inexistência ou deficiências estruturais no setor (falta de recursos humanos, materiais
ou tecnológicos) e falta de liderança para planejar, organizar, dirigir e controlar o veículo,
levando a prática de atos de gestão sem planejamento, organização,direção e controle, com
consequente ineficiência na gestão.

Constatação: A Secretaria Geral da CM não possui em sua estrutura física um setor
específico de Transportes, haja vista possuir apenasum veículo.

Fatos:A realidade é que a Secretaria Geral da CM, responsável pela gestão da utilização do
veículo oficial, não tem estrutura própria para controle do veículo, pois possui apenas um. A
Secretária Geral da Câmara,com apoio do Motorista, é responsável por planejar, organlzar,
dirigir e controlar a utilização do veículo oficial, contribuindo para a melhor aplicação dos
recursos públicos.

'. ,"

Controle Interno Sugerido: Designar responsáveispara planejar, organizar, dirigir e controlar
a utilização do veículo oficial e outras atividades correlatas, entre elas, consumo de
combustível, manutenção preventiva, limpeza e conservação, contratação de seguro, entre
outros.

Matriz 2 - Atividade: Identificação visual do vefculo
Objetivo: Assegurarque o veículo possuauma identificação visual oficial.

Risco: Utilização do veículo com inexistêncla de identificação oficial, com consequente
prejuízo do controle social.

Constatação:Ovelculo da CâmaraMunicipal não possui identificação visual.
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Fato: Embora a Câmara possua apenas um veículo, o mesmo está sem identificação visual
apropriada.

Controle Interno Sugerido: Identificação oficial adequada do veículo normatizada através de
manual de procedimentos e ainda que o número do patrimônio, secretaria onde está lotado
o veículo e ainda o telefone de contato com a Câmara esteja disponível para os cidadãos.

Matriz 3 - Atividade: Organizaçlo documental
Objetivo: Assegurar a organização dos documentos do veículo e o controle dos prazos de
validade dos documentos queprecisam ser renovados periodicamente.

Risco: Ausência de arquivo ffsico individualizado para a guarda dos documentos do veículo e
de controle de prazos de validade dos documentos que precisam ser renovados
periodicamente.

Constatação: Não há controle individualizado de guarda de documentos e controle de
validade dos documentos.

Fato: Em constatação "in loco" verificou-se que os documentos físlcos não estão arquivados
individualmente, e que não se possui controle dos vencimentos de documentos, quer seja
manualmente ou em planilhas eletrônicas.

Controle Interno Sugerido: Arquivo individualizado de documentos do veículo (ex.: nota
fiscal de aquisição; registro de propriedade junto aos órgãos de trânsito; licenciamento e
seguro obrigatório; recibos anuais - CRlV e OPVAT; certificados de garantia e comprovantes
de revisões; manuais do fabricante; apólices de seguro patrimonial).
Controle do prazo de validade dos documentos do veículo que precisam ser renovados
periodicamente (ex.: licenciamento e seguro obrigatório; certificados de garantia; apólices
de seguro patrimonial facultativo, etc).

Matriz 4 - Atividade: Infraç6es de trAnsito
Objetivo: Assegurar que as multas de trânsito, inclusive seus encargos, sejam pagas ou
ressarcidas pelos agentes que Ihes deram causa.

Risco: Falta de controle dos processos administrativos de infração de trânsito e dos
processos administrativos de ressarcimento de valores ao erário, levando ao pagamento de
multas, sem o devido ressarcimento, com consequente prejuízo ao erário. ~:'

Constatação: An.alisando a documentação encaminhada. para análise, pela Secretaria Geral
·~'di'omarãe pelo ÓepartamentõContábif7Firiá'nceiro;bem-como' as levantadas no site do

DETRAN, não verificamos a existência de multas, mas quando necessário, há controle
individualizado de processos administrativos e respectivo ressarcimento.

Fato: Verificou-se que, se necessário, há controle de processos administrativos de infrações
de trânsito e ressarcimento de valores ao erário pelo pagamento de multas, quando
aplicável.
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Impossibilidade de se realizar o planejamento eficiente da utilização do veículo e de se
avaliar os custos e o respectivo desempenho operacional do mesrno.

Constatação: Presença de rotina de registros de solicitação do veículo.

Fato: A Instrução Normativa SFINº 002/2015 regulamenta o uso do (s) veículo (s) oficial (ais)
da Câmara Municipal de laranja da Terra/ES e institui o controle de viagem e abastecimento,
regulamentando as responsabilidades, prioridades e condutas para a utilização do veículo
automotor de transporte de passageiros e transporte de materiais, bem como à execução de
atividades específicas. A solicitação de utilização do mesmo se dá através do preenchimento
da solicitação de viagem que deve ser devidamente assinada pelo responsável e autorizada
pela Secretaria Geral da Câmara e posteriormente acompanhada do respectivo documento
comprobatõrío.
Em constatação "in loco" verificou-se que a secretaria segue parcialmente a Instrução
Normativa SFINº 002/2015, que dispõe do anexo para a solicitação formal de veículos. Com
a mudança de gestão ocorrida a partir de 2017, os formulários de requisição, autorização e
utilização foram aprimorados para melhor controle das atividades inerentes ao veículo. A
entidade não possui sistema de rastreamento via satélite.
Observamos ainda que o vefculo deslocou-se fora do horário de expediente algumas vezes,
tendo em vista os itinerários percorridos. Percebe-se que o controle precisa ser efetuado de
forma mais rigorosa, evitando situações que suscitam dúvidas quanto a sua real utilização.

Controle Interno Sugerido: Rotina de registro de solicitação do veículo reformulada,
identificando o requisitante, o condutor, a finalidade, o local de destino e o período de
utilização (controle por meio de formulários: Requisição de Veículos, Solicitação de Veículos,
etc.)
Rotina de registro de utilização do veículo reformulada, identificando o motorista, a data, a
hora e o km/horímetro de saída/retorno (controle por meio de formulários: Diário de Bordo,
Boletim de Veículo, Diário de Tráfego, etc).

Matriz 8 - Atividade: Guarda do verculo oficial
Objetivo: Garantir que o veículo, quando não utilizado, esteja sendo guardado em garagem
própria ou local seguro.

Risco: Inexistência de local apropriado para guardar o veículo (garagem ou pátio público),
com risco de roubos e furtos de acessórios ou do próprio veículo e avarias no veículo
decorrentes da ação de vândalos, bem como exposiçlo a sol, chuva, granizo, ventos, etc .

.. Constatação: Constato~.:-~e-9l!~.o veículo permanece,em ambientes sem proteção adequada
"<.,."l~~rtura) aos fatores dlmáticos (tempo), bem como condições de segurança. y

Fato: Em constatação "in loco" verificou-se que a secretaria segue parcialmente a Instrução
Normativa SFI Nº 002/2015 - "Regulamenta o uso do (s) vekulo (s) oficial (ais) da Câmara
Municipal de Laranja da Terra!ES e Institui o controle de viagem e abastecimento", uma vez
que não dispõe de espaço próprio para a devida guarda do veículo oficial.
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Controle Interno Sugerido: Controle dos processos administrativos de infração de trânsito
(notificação de condutores, controle dos prazos para recursos, etc.) e, quando cabível,
controle dos processos' de ressarcimento de valores ao erário em desfavor do agente
causador da infração.

Matriz 5 - Atividade: Addentes de trInsIto
Objetivo: Assegurar que a responsabilidade por acidentes de trânsito seja devidamente
apurada.

Risco:Falta de controle dos processosadministrativos de apuração de acidente de trânsito,
levando ao pagamento de despesascom consertos e reformas nos veículos envolvidos em
acidentes e de danos causadosa terceiros, com consequente prejuízo ao erário.

Constatação: Não houve instauração de nenhum processo administrativo para apuração de
acidentes de trânsito.

Controle Interno Sugerido: Quando cabível, que haja controle dos processosadministrativos
de apuração de acidentes de trânsito, que devem ser conduzidos por uma Comissão
especialmente designadapara essefim.

Matriz 6 - Atividade: SustentabUldade ambiental
Objetivo: Garantir que sejam adotadas práticas de sustentabilidade ambiental no uso do
veiculo.

Risco: Não implementação de ações de sustentabilidade ambiental no uso do veículo
público, levando a adoção de práticas poluentes ao meio ambiente.

Constatação: Não há práticas no uso do veículo em desacordo com a sustentabilidade
ambiental. ~

Controle Interno Sugerido: Se possfvel' e necessário, que sejam adotadas práti~~ de
sustentabilidade ambiental no uso do veículo (ex.: política de descarte de resíduos, utilização
de combustíveis renováveis (etanol e biodiesel), realização de manutenções preventivas,
treinamento de condutores, renovação periódica da frota, etc.}.

GRUPO 2: GESTlO OPERACIONAL DA FRÓtA
Matriz 7 - Atividade: Utilização do vefculo ofIdal
Objetivo: Assegurar que a utilização do veiculo oficial seja para atender as demandas da
CâmaraMunicipal.

Risco: Ausência de rotina de registro de solicitação e de registro de utilização do veiculo
(desvio de finalidade) e desconhecimento das informações sobre a demanda e sobre sua
utilização, com consequente utilização para fins particulares;
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Controle Int.erno Sugerido.: PrQmoyer~.&!..ua-:rda dove{.c;:u.l.oe.mprgem.p ..f.:Qw.. ja...•.o..JtPátio com
estrutura frsica (locais protegidos de . fatores climáticos) econdiç6es· de segurança
adequadas.

Matriz 9 - Atividade: Controle do uso de combustfvel
Objetivo: Verificar o gasto com combustível nas atividades desenvolvidas pela Câmara com o
veículo oficial.

Risco: Falta de controle no gasto com combustível/rateio do valor ao longo dos meses do
ano.

Constatação: O consumo de combustíveis talvez seja o aspecto em que o gesto r mais
canalize as suas forças, pois diretamente expressa os gastos efetuados pelo Poder Legislativo
para fazer com que o veículo esteja em circulação, prestando serviço conforme solicitado. O
Poder Legislativo de Laranja da Terra/ES, no período examinado - Janeiro a Abril de 2019,
consumiu em combustível (gasolina), o equivalente a R$ 5.617,73 (Cinco mil seiscentos e
dezessete reais e setenta e três centavos), junto ao estabelecimento carlos Alberto
Schraiber - EPP (03.961.625/0001-08), o que representa 32,86% dos R$ 17.094,00
empenhados.
Constatou-se também que, mesmo que ..9 gasto esteja refleti~do uma média razoável~ não
existe um cronograrne/rateto mensal do .combustível cont~atado, .de maneira que seja
possível realizar atividades inerentes à Câmara até o fim do exercício sem dificuldades.

Fato:
Verificou-se que a secretaria segue parcialmente a Instrução Normativa SFI N2 002/2015 -
"Regulamenta o uso do (s) veículo (s) oficial (ots) da Câmara Municipal de Laranja da
Terra/ES e institui o controle de viagem e abastecimento", uma vez que não dispõe de
cronograma específico delimitando possível despesa mensâl com combustível. .

Controle IntemoSugerido:
Recomenda-se a elaboração de um trabalho de contenção de viagens e/ou conscientização
dos usuários solicitantes, tendo em vista a atual situação de contenção orçamentária.
Recomendamos ainda que seja estipulada uma cota mensal de combustível para o veículo
(quantidade/litros), para que com essa medida se tenha um parâmetro de consumo do
veículo e uma melhor possibilidade de planejamento em consonância com os principios da
legalidade, efidênda e eficácia. . ~

Matriz 10 - Atividade: Manutenção do vefculo
Objetivo: Manter o veículo em um estado desejado de eficiência, maximizando o tempo
disponível para operação e minimizando os custos de manutenção.

_. _',-' c: c,_;>~.~_~:,_c.•,~_~~':'f.~t:""i-~';~__:S:~~~_;:,,-,...,,-':;

Risco: Ocorrência de defeitos mecânicos por falta de manutenção preventiva;
desconhecimento das informações sobre a demanda e sobre os serviços de manutenção
executados no veículo, com consequente ocorrência de falhas ou defeitos mecânicos não
detectados tempestivamente ou por falta de manutenção preventiva.
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Constatação: Analisando a documentação disponibilizada pela Secretaria Geral da Câmara e
pelo Departamento Contábil/t=il1anceiro a esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI,
percebe-se que a Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES não possui Plano de Manutenção
Preventiva.

Fato: Em constatação "inloco" verificou-se que a entidade nãopossul programado Plano de
Manutenção Preventiva.

Controle Interno Sugerido: Plano de Manutenção Preventiva do Veículo, visando garantir
condições primárias de uti'lização e identificar eventuais falhas mecânicas com o objetivo de
mantê-Io operando num estado desejado de eficiência.
Rotina de registro de serviços de manutenção reatlzados no veículo [controle por Ordem de
Serviço).
Recomenda-se que as manutenções sejam efetuadas sempre de forma preventiva, para
minimizar os gastos.
Recomenda-se que seja desenvolvido um "LIVRO DE REGISTRO DE MANUTENÇOES E
OCORR~NCIAS", para registrá r as ocorrências e facilitar a tomada de decisão referente ao
veículo.

Matriz 11 -Atividade: Renovaçio do vekul0
Objetivo: Garantir que o veículo seja utilizado num "ciclo de vida útil econômica",
observados padrões adequados de produtividade, segurança operacional e economicidade.

Risco: Ausência de Política de Renovação do Veículo definida a partir de critérios que
considerem a vida útil econômica e as condições técnicas dele, levando a redução da
produtividade, da segurança e da economicidade.

Fato: A compra de veículos deve sempre ser' baseada em critérios técnicos de
economicidade e contemplar os diversos aspectos que influenciam a vida útil, garantindo
maior transparência ao processo de renovação. Os cálculos devem levar em consideração a
manutenção, peças, óleo, revisões, tempo de uso médio, etc.

Controle Interno Sugerido: Recomenda-se que, por apresentar constante aumento em seu
custo de manutenção, o veículo seja devolvido/entregue ao município e seja adquirido um
vefculo novo a partir de critérios que considerem o ciclo de vida útil econômica e as
condições técnicas do veículo.

Matriz 12-Atividade: Umpeza e conservação do veículo
Objetivo: Verificar o gasto com limpezas e higienizações promovidas pela Câmara no veículo
·ofIda1. "~'"~"",,, - .

Risco: Falta de controle no gasto com limpezas e higienizações/rateio do valor ao longo dos
meses do ano.

Constatação: Constatou-se que não existe um cronograma/rateio mensal para limpezas e
higienizaçOes, o que poderá interromper essa atividade antes do fim do exercício. Uma
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conservação periódica adequada e.devidamente planf!ja~ auxilia .llll,JitQ l'lilPre$ervação do
·vaIOrdô;~.;.",·,·' 'i,,,,-,;',c, .::.j ";,-,,>:,:/,,,.:,;, :'c"'" "":,,:,,,,/':';'éi:":"+"""""

Fato: Considerando a necessidade de limpeza e higienização do veículo, este serviço
contratado com a empresa AUTO CENTERFLEGLERDISTRIBUIDORA DE PECASE SERVICOS
LTDA tem o propósito de zelar pela conservação do bem públi;co, proporcionando condições
condignas de uso para servidores e autoridades que os utilizam. Uma conservação periódica
adequada auxilia na preservação do valor do veículo. Poderá ser também condição para
assegurar o direito de garantia no caso de danos por corrosão ou de defidências na pintura,
entre outros benefícios, sempre primando pelo controle e racionalização do gasto público,
na busca por melhores preços.

Controle Interno Sugerido: Recomendamos que seja estipulada uma cota mensal de
limpezas para o veículo, para que com essa medida se tenha um parâmetro de quantidade
de limpezas e uma melhor possibilidade de planejamento em consonância com os princípios
da legalidade, eficiência e eficácia. Recomenda-se a elaboração de um trabalho de
contenção de despesas e/ou conscientização dos usuários solicitantes, tendo em vista a
atual situação de arrocho orçamentário.

Matriz 13 -Atividade: Contrataçlo de securo veicular
Objetivo: Verificar se o veículo da CMLT está devidamente segurado.

Risco: A contratação de um seguro para o veículo pertencente à CMLT é forma eficiente de
zelar pelo patrimônio público, garantindo a recomposição "do erário pela ocorrência de
eventual sinistro que gere dano ou perda no veículo segurado, além do que a contratação de
seguro de responsabilidade civil resguarda a administração contra eventuais demandas
judicias em decorrência de acidentes provocados por veículos de propriedade de entes
públicos.

Constatação: Verificou-se que a CMLT pagou em 06/02/2019 um Seguro particular com a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS no valor de R$ 1.574,91 (Um mil,
quinhentos setenta e quatro reais e noventa e um centavos) referente ao exercício de 2019.

Fato: Houve contratação de seguro para o exerdcio de 2019, com o intuito de garantir a
recomposição do erário pela ocorrência de eventual sinistro que gere dano ou perda no
veículo segurado.

Controle interno sugerido: Que a renovação do seguro vigente ou contratação de novo
segurosejarealizadaemtempo hábil, a fim deevitar eventuaistranstorn~
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CONClUslo
A movimentação de pessoas, materiais e equipamentos sob a responsabilidade da
administração da Câmara requer atenção, cuidados e um satisfat6rio nível de controle para
que não acarrete qualquer forma de prejulzo, tanto para a administração quanto para
terceiros. A atividade, primordialmente operacional, é bastante regulamentada, seja pelo
aspecto humano (condutor devidamente habilitado), seja pela parte de gestão do uso do
veículo. ' '
A "Utilização do Veículo Oficial" foi escolhida como objeto de ação de auditoria em função
da relevância e materialidade da atividade, por influir direta ou indiretamente naprestação
de serviços quando no transporte de vereadores, servidores, materiais e equipamentos.
Os métodos utilizados nesta auditoria de conformidade se restringiram ao exame de
documentos físicos e dos arquivos disponíveis. Não houve necessidade de outras técnicas de
auditoria.
A avaliação realizada abrangeu aspectos essenciais do componente atividade de controle da
área de gestão do veículo da Câmara Municipal. As conclusões restringem-se aos elementos
avaliados das atividades de controle relacionadas aos processos examinados e inspeções
físicas realizadas.
As análises realizadas evidenciaram que as atividades e os controles internos
administrativos, de maneira geral, estão em conformidade com a legislação, estando uma ou
outra situação carente de respaldo técnico, ressaltando, no entanto, que as fragilidades
encontradas não comprometem a execução das atividades e não acarretam perdas ou danos
ao erário, uma vez sanadas pela Administração.
Face ao exposto, a análise em nível de atividades demonstra a necessidade de
aperfeiçoamento dos sistemas de controles internos da Câmara Municipal, o que pode ser
alcançado com o comprometimento dos gestores em implementar medidas tendentes a
robustecer os controles internos administrativos, como forma de contribuir para o
aprimoramento da gestão e o desempenho da administração.

É o relatório para apreciação.

laranja da Terra/ES, 08 de maio de 2019.

L
VERUSKA PEDRO

Controlador Geral Interno
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MATRIZOE PLANUAMENTO/PROCEDlMENTOS
- AUDrTORIA·DE CONFORMIDADE-

ASSUNTO: UTIUZAÇÃO DO VEfcUlO OFICIALDA CÂMARA MUNICIPAL

DADOS DO VErCULO: Automóvel FIAT/PAUO WK ADVEN DUAl 2011/2012 - Placa
ODA0518/ES - Renavam 00429764774 - Álcool/Gasol- PRATA

Questões de
Auditoria
abordadas
na Açio de
Auditoria

• Os controles internos administrativos da gestão fornecem razoável
segurança no processo de gerenciamento de utilização do veiculo oficial?
• O vefculo está classificado corretamente na Contabilidade e no Setor
de Patrimônio?
• Há plano de renovação da frota com critérios claramente definidos?
• Os custos de manutenção da frota estão dentro dos parâmetros de
economicidade?
• Os condutores estão/foram credenciados conforme as normas legais?
• Há observância às disposições legais e as Instruções Normativas do
órgão quanto a realização dos procedimentos administrativos
relacionados à utilização do veiculo oficial da Câmara Municipal de
Laranja da Terra/ES?
• O veículo oficial do Poder legislativo está identificado corretamente de
acordo com a legislação vigente?
• O veiculo oficial está sendo utilizado em conformidade com as normas
legais?
• A CMlT está responsabilizando o condutor dos veículos pelo
pagamento das multas por infrações de trânsito?
• O consumo de combustível está dentro da cota mensal de acordo com
o critério administrativo e orçamentário?
• A manutenção dos veiculos está de acordo com a legislação vigente?
• O veiculo oficial está com licenciamento e seguro atualizados?
• O Registro das operações está a~~quado e houvecQrrespond~cia_
contábil, fiscal, etc?' .
• Os controles existentes referentes ao uso e manutenção de veículos
são adequados?
• Está adequada a frequência de manutenção do veículo, apurando-se o
valor despendido, com vistas a comparar com o valor efetivo do bemlA
• O contrato de seguro é economicamente viável? 7S1~
• O emplacamento Qficiªl~a doc~m~~ção apresentam-se COrl$Q~n~.~.
legislação? ' .

• O pagamento de tributos incidentes sobre a propriedade de mei()s de
transporte está sendo efetivado tempestivamente.

Informações
Requeridas

- Empenhos, liquidações e Pagamentos referentes aos gastos com peças,
serviços e licenciamento;
- Notas Fiscais de consumo de gasolina referentes ao período de Janeiro a
ABril de 2019; .
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- Notas Fiscais das manutenções realizadas no veículo (serviços e peças)
referentes ao período de Janeiro a Abril de 2019;
- Apólice do seguro contratado;
- Guias de controle de utilização do veículo;

Fontes de Secretaria Geral da Câmara, Departamento Contábil/Financeiro, Site da
Informaçlo Câmara Municipal de Laranja da Terra, sistemas de Almoxarifado e

Patrimônio, Detran.
Técnicas de Exame dos documentos originais para a comprovação, observando
Auditoria sempre os aspectos de autenticidade, normalidade, aprovação e registro.
Limitações Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão dos
de Auditoria trabalhos.

Laranja da Terra/ES, 06 de maio de 2019.

e:
VERUSKA PEDRO

Controlador Geral Interno
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VERlFlCAçlo.DEPIlOCESSOS -(chedt-t1$tJ
UTIUZAçlO DO VEfCULO OFlOAL DA cAMARA
1. O veículo de propriedade do Poder legislativo está Sim.

identificado com placaoficial?
2. O uso do veículo oficial é permitido apenas ao Sim.

Vereador e/ou Servidor da Câmara, no exercício de
suasatribuições institucionais ou funcionais, que se
deslocarem a serviço, ou em missão oficial de
representação, ou com a finalidade de participar de
eventos de aperfeiçoamento profísstonal ou de
capacitaçãoao exercício da função pública?

3. A utilização do Veículo Oficial tem ocorrido através Sim.
da Requisição de Veículo Oficial, conforme o que
estipula a Instrução Normativa SA NQ 002/2015,
que "Regulamenta o uso do (5) veIculo (5) oficial
(ais) da Cãmara MuniCipal de Laranja da rerralES e
institui o controle de viagem e abastecimento"?

4. O veículo oficial tem sido guardado em garagem Não.
coberta e fechada, própria ou alugada7

5. O veículo oficial tem sido guardado na garagem da Não.
Prefeitura Municipal, casoesta esteja de acordo?

6. É autorizada a guarda do veículo em residência de Quando a garagem oficial for situada
quem o utilizou? a grande distância da residência de

quem utHize o automóvel, ser-fhe-á
licito, mediante autorização do
Presidente da Câmara, guardá-to na
garagem residencial.

7. O gasto com combustível tem sido controlado Sim. O motorista preenche uma
através de comanda com nome do requisitante, planitha que contém estes quesitos e
data do abastecimento, quantidade de litros, valor o próprio Posto de Gasolinaemite os
unitário, valor total, quilometragem inicial e final, cupons fiscais e notas fiscais
nome do posto de gasolina e itinerário? correspondentes, colhendo a

assinatura de quem .abasteceu e
veiculo.

8. O consumo de combustível está dentro da cota Sim.
mensal de acordo com o critério administrativo e
orçamentário?

9. A utilização do veículo oficial tem se dado nos Normalmente sua utilização ocorre
horários convencionais de expediente, e nunca aos em horários convencionais de
sábados, domingos e feriados, exceto para atender expediente, mas, quando o destino é
ao exercício da Vereança e às demais atividades longe, pode acontecer de se sair
institucionais do Poder legislativo, com autorização antes do horário e chegar bem
do Presidente da Câmara? depois do horário.

10. ~ proibida a disponibilização de veiculo oficial a Sim. (}J?
membro da vereança ou servidor que estiver
afastado, por qualquer motivo, do exercício do
cargo ou respectiva função?

11. É vedada a disponibilização do veículo oficial com a Sim, de acordo com a Instrução
finalidade de transportar pessoas não integrantes Normativa SFI Nº 002/2015, que
dos quadros do Poder legislativo Municipal, salvo "Regulamenta o uso do (5) veículo (5)

..;.; >,{ - ~:; ,
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em caso de urgência/emergência, ou de recepção, oficial (ais) da Cãmora Municipal de
acompanhamento ou condução de autoridades Laranja da Terra/ES e institui o
visitantes, consultores, prestadores de serviços ou controle de viagem e
outros de relevante interesse público? abasteclmento".

12. É vedada a disponibilização do veículo oficial com a Sim. De acordo com a Instrução
finalidade de utilizá-I o em benefício particular ou de Normativa SFINº 002/2015.
terceiros, bem como utthzá-lo para a. prática de
assistencialismo?

13. É vedada a disponibilização do veículo oficial com a Sim. Em conformidade com a
finalidade de emprestar para entidades Instrução Normativa SFI Nº
particulares, sindicatos, empresas e para qualquer 002/2015.
cidadão sem vínculo formal com a Câmara?

14. O usuário condutor arcará com o ônus de multas e Sim. Conforme o que dispõe a
infrações ao Código de Trânsito Brasileiro e seu Instrução Normativa SFI Nº
regulamento, cometidas no período em que o 002/2015.
veículo estiver sob sua responsabilidade, com
exceção daquelas aplicadas em decorrência da má
conservação do veículo?

15. O veículo oficial da Câmara Municipal dispõe de Sim.
seguro, inclusive contra terceiros?

16. O condutor de veículo oficial que se envolver em Não aconteceu no período
acidente de trânsito notifica o fato imediatamente observado.
à Presidência da Câmara, providenciando o Boletim
de Ocorrência, e solicitando, se for o caso, a
assistência securitária e a realização de perícia?

17. Em caso de danos causados a terceiros, por Não aconteceu no período
negligência ou imprudência do condutor do veículo observado.
oficia', sem prejuízo da sanção disciplinar que
couber, este responderá perante a Fazenda
Municipal, em ação regressiva proposta depois de
trânsito em julgado da decisão da última instância cfJ.?
que a houver condenado a indenizar o(s) terceiro(s)
prejudicado(s}?

18. A responsabilidade do usuário condutor limita-se ao Sim.
período em que o veículo permanece à sua
disposição?

19. A Câmara Municipal de laranja da Terra/ES Sim. O próprio Sistema Informatizado
mantém controle sobre o veículo oficial, contendo de Controle do Patrimônio utilizado
as características gerais do veículo, valor da pela CMlT contém essas
aquisição, estado de conservação e relação das informações, inclusive com as
despesas ocorridas? respectivas depreciações do mesmo.

20. O usuário condutor fiscaliza a exatidão do itinerário Sim.
percorrido, a flél Ob!ervância às dtsposlções
contidas no regulamento do Código Nacional de

f--\ , 1l'MfsltO-e Oestado doveJculo?
21. O usuário condutor respeita às normas que regulam Sim.

o uso do veículo oficial?
22. As denúncias de uso irregular do veículo oficial são Até o presente momento não

recebidas e encaminhadas à Mesa Diretora da tivemos essa situação.
Câmara -Municipal para as medidas cabíveis, que,

~
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encaminhar cópia ao Ministério Púbfico?
23. Na Ficha de Controle de Utilização do Veículo Sim, precisando apenas ser

constam as datas de início e término das viagens; os reformulada, para, em seguida, ser
horários de saída e chegada nos itinerários de ida e implementada adequadamente.
regresso; a quilometragem registrada no início e no
término da viagem; o destino eo objetivo da
viagem; nome e assinatura do condutor e as
possfveis anormalidades verificadas?

24. Responde administrativamente e se sujeita às Se essa prática ocorrer, sim.
sanções cabíveis o Servidor ou Vereador que
permitir a prática de ato vedado pela Instrução
Normativa SFI N2 002/2015, que "Regulamenta o
uso do (s) vekulo (s) oficial (ais) do Cãmara
Municipal de Laranja da rerralES e institui o
controle de viDgem e abastecimento*.

25. As sanções pecuniárias decorrentes de infrações de A IN SFI N2 002/2015 estipula apenas
trânsito correrão à conta do motorista infrator e que as sanções pecuniárias correrão
serão descontadas de seus vencimentos, bem como à conta do motorista infrator.
transferidos ao seu prontuário os pontos
respectivos?

26. A manutenção dos veículos está de acordo com a Sim.
legislação vigente?

27. O veículo oficial está com licenciamento e seguro Sim.
atualizados?

28. O Registro das operações está adequado e houve Sim.
correspondência contábil, fiscal, etc?
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