
Examinamos os pontos de riscos, selecionamos as areas mais sensrvers, estruturada em 
procedimentos, com enfoque tecnico. objetivo, sisternatico e disciplinado, com a finalidade de 
agregar valor aos resultados, apresentando subsfdios para o aperfelcoarnento dos processos, 
da gestao e dos controles internos, por meio da recomendacao de solucces para as nae- 

Para tanto, foi realizada inspecao de conformidade na lnstrucao Normativa relativa ao tema, 
para verificar se estao condizentes com a realidade da Secretaria. 

A presente atividade de auditoria teve por objetivo principal aferir e avaliar os procedimentos 
implantados pela lnstrucao Normativa e avaliar as atuais condicoes dos controles 

administrativos internos e a devida observancia dos procedimentos implementados, visando a 

padronizacao, otimlzacao e aprimoramento das rotinas e o aumento da eficiencla operacional. 
Objetivou verificar a correta execucao dos services em observancia aos preceitos legais 

constitufdos, as normas estabelecidas e a confiabilidade dos dados emitidos. 

2. OBJETIVO 

SISTEMA 6RGAO ATIVIDADES A SEREM VERIFICADAS BASE 
CENTRAL REGULAMENTAR 

SBE - Secretaria Procedimentos de organizacao e - IN SBE n° 
Sistema Municipal rnanutencao do Cadastro Socloeconomico de 001/2015 
de Bern- de Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade 
Estar Assistencia Social e/ou Risco Social, a Concessao de 
Social Social Beneffcios Eventuais pertinentes a Polftica de 

Assistencia Social. 

0 presente Relat6rio de Auditoria lnterna se refere aos trabalhos realizados no Sistema de 
Bem-Estar Social - SBE da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, por meio da Ordem de 

Service SCI n° 002/2019, em observancla ao disposto no Decreto n° 351/2018, referente ao 

PAAI - Plano Anual de Auditoria lnterna, referente ao exercfcio de 2019, que contempla o 
seguinte item: 

1. INTRODU<;AO 

Aplicabilidade da lnstrucao Normativa sobre cadastramento e atendimento a 
pessoas carentes em Situacao de Vulnerabilidade Social e/ou Risco Social 

Projeto Regular de Auditoria - PRA 

RELATORIO FINAL DE AUDITORIA- SBE 
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5. DO CADASTRO SOCIOECONCMICO DE PESSOAS EM SITUA<;AO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL E/OU RISCO SOCIAL, A CONCESSAO DE BENEFfCIOS EVENTUAIS PERTINENTES 

A POLfTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

b) Encerramento - Relat6rios: Novembro/2019 

a) lnfcio: Setembro/2019 

4. PERI ODO DE REALIZA<;AO 

Relat6rio Final: Relat6rio que contern os registros decorrentes dos levantamentos realizados 
pela equipe de auditoria ao longo dos trabalhos. A Secretaria pcdera se manifestar caso haja 

uma inforrnacao relevante que possa vir aalterar a constatacao e/ou recornendacao. 

Sele~ao de amostras: Sao selecionados por amostragem, inforrnacoes espedficas, com base 
nas respostas do Checklist, no intuito de abranger as inconsistencias mais recorrentes, e por 

fim, realizar as inspecoes de conformidade. 

Analise do material: Sao aplicados os testes de auditoria, dos quais podemos destacar: analise 
documental mediante Checklist, exames de registros nos sistemas informatizados, verificacao 
in loco, indagacao escrita ou oral, entre outras. 

Coleta de Dados: Obter informacoes para o conhecimento e a cornpreensao da entidade 

auditada, bem como o do ambiente organizacional para servirem de base para fases 
posteriores de auditoria. Nesta etapa o auditor deve revisar a tegislacao e normas espedficas 
da organizacao. 

Ordem de Service - OS: Documento utilizado para comunicar a equipe o infcio dos trabalhos 
de auditoria. Na OS sao discriminados os procedimentos basicos, delimitacao do escopo, 
tamanho das amostras, prazos e demais orientacoes sabre o service e encaminhado o 

Checklist. 

Aviso de Auditoria: Documento enviado a gestao no intuito de informar o infcio dos trabalhos 

de auditoria na area, atraves do OF. UCCI N° 002/2019 de 04 de janeiro de 2019. 

Os trabalhos foram conduzidos mediante a execucao dos procedimentos abaixo detalhados, 

quais sejam: 

3. METODOLOGIA 

conformidades apontadas nos relat6rios com base na IN N° 001/2015 do SBE - Sistema de 
Bem-Estar Social. 
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CHECKLIST 
Quanto ao CRAS 
0 atendimento social se configura por meio de acolhida e entrevistas; visitas domiciliares; 
concessao de beneficios eventuais (conforme Lei Municipal NQ 1870/2009); elaboracao do piano 
de acao de cada famflia; acompanhamento das familias, com prioridade as beneficiarias dos 
Programas de Transferencia de Renda; busca ativa das famflias prioritarlas nos services e 
articulacao/encaminharnentos para a rede socioassistencial? 
O Service de Convivencia e Fortalecimento de Vfnculos e realizado para criancas e adolescentes, 
jovens, adultos, pessoas idosas. Acontecem a partir da partlcipacao em grupos de familias e ou 
individuos nas atividades educativas, de convivencia e de incentive ao protagonismo? 
Ha acoes de capacitacao para desenvolvimento pessoal e arnpliacao das oportunidades de 
gerac;ao de trabalho e renda, contribuindo para o alcance do desenvolvimento sustentavel de 
familias e individuos? Ha curses oferecidos nos CRAS, nos Centres de Oualificacao Profissional e 
em outros locais? 
Ha grupos especificos, com criancas ou jovens, participam de projetos realizados em parceria com 
o poder publico e/ou rede conveniada, envolvendo a participacao da comunidade? Todos os 
eventos de quallficacao profissional e/ou services e projetos que a serem executados, sac 
registrados, control ados e gerenciados at raves do Sistema lnformatizado implantado nas 
Unidades? 
Os services de Protecao Social Basica proporcionam o acesso aos direitos socioassistenciais e sao 
articulados com os services das demais politicas publicas? 0 processo de concessao e rnanutencao 
de beneficios e programas de transferencia de renda faz parte da protecao social basica? 
Quanto ao CREAS 
Quando do Cadastro, a Secretaria Municipal de Asslstencia Social monitora os Programas que 
cornpoern a Rede de Services da Politica de Assistencia Social (Rede Publica e Rede Conveniada) 
verificando de form a efetiva se as Unidades estao mantendo atualizado 0 cadastro 
socloeconcmico de pessoas ou familias em sltuacao de vulnerabilidade social que buscaram 
atendimento social conforme suas demandas apresentadas visando o acompanhamento dos cases 
e atendimento de forma articulado? 
A Secretaria mantern formalizadas lnforrnacoes, acerca do perfil socioeconornico dos municipes 
(esses dados podem ser acessados par meio do Sistema lnformatizado do MOS), visando o 
processo de planejamento estrategico de acces que venham atender as demandas futuras? 
Para efetivar o atendimento o munfcipe/responsavel legal pela familia deve estar de posse dos 

Os processes foram analisados, com base nas seguintes indagacoes: 

6. DO CHECKLIST 

0 Cadastro Unico permite conhecer a realidade sccioeconornica das familias, trazendo 

inforrnacoes de todo o nucleo familiar, das caracteristicas do domicilio, das formas de acesso a 

services publicos essenciais e, tarnbern, dados de cada um dos componentes da familia. 0 
Governo Federal, por meio de um sistema informatizado, consolida os dados coletados no 

Cadastro Unico. A partir dai, o poder publico pode formular e implementar politicas 

especificas, que contribuem para a reducao das vulnerabilidades sociais a que essas familias 

estao expostas. 
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documentos de identlficacao, come Carteira de Trabalho ou Carteira de ldentidade, CPF e o Tltulo 
de Eleitor? 
Outros documentos solicitados as familias sao o comprovante de residencia: a carteira profissional 
atualizada (mesmo que ainda nao esteja preenchida a parte do contrato de trabalho); o 
comprovante de renda, comprovante de matrfcula escolar das criancas e adolescentes, e a 
carteira de vacinacao das criancas e carteira de vaclnacao das gestantes? 
Antes dos usuarios serem atendidos nas diversas Unidades da Assistencia Social, sao ser 
cadastradas em Sistema lnformatizado? 
Os dados referentes ao Cadastro Unico somente poderao ser cedidos a terceiros, para as 
finalidades mencionadas na lnstrucao e outras finalidades espedficas da Assistencia Social? A 
utlllzacao dos dados e pautada pelo respeito a dignidade do cidadao e a sua privacidade? A 
utilizacao indevida dos dados disponibilizados acarreta a apllcacao de sancao civil e penal na 
forma da lei, bem come acoes administrativas cabfveis? 
Ao realizar o atendimento aos beneficiaries, os atendentes providenciam a revisao cadastral de 
todas as famflias e/ou pessoas atendidas, mantendo o Cadastro Unico sempre atualizado? As 
Atualizacoes e/ou Cadastros que se fizerem necessaries, sao registradas imediatamente em 
Sistema lnformatizado, implantado nas diversas Unidades da Assistencia Social? 
Nos cases onde a utilizacao de Sistema lnformatizado nao for possfvel, o registro dos dados e 
mantido, atraves de forrnulario espedfico, com todos os dados necessaries para se manter o 
padrao estipulado? 
0 cadastro inicial da famflia e sua atualizacao e realizado independentemente se forem atendidos 
pelo CRAS - para rede de protecao basica, CREAS - para a rede de protecao social especial e 
Plantao Social para casos isolados, eventuais, pontuais e/ou emergenciais? 
Todos os registros referentes ao cadastramento, manutencao, concessao de beneffcios eventuais 
sao lancados obrigatoriamente no sistema informatizado denominado "Acao", implantado nas 
Unidades de Assistencia Social? 
Ap6s identificar o Tipo de Atendimento a ser prestado ao beneficiario, o mesmo e encaminhado 
formalmente para 0 grupo de atendimento equivalente, bem como ao profissional 
correspondente? 
Simultaneamente ao processo de Cadastro e ldentificacao do Tipo de Atendimento, os (as) 
atendentes providenciam 0 registro, em sistema informatizado, da Solicitacao feita pelo 
Beneficiario? 
Toda o beneficiario passa por uma entrevista individual pelo profissional? 
Havendo necessidade o Assistente Social efetua visitas domiciliares para conhecimento e estudo 
da realidade socloeconornica familiar e de todo o contexto onde a familia esta inserida, mapeando 
a ocorrencia de situacoes de risco e vulnerabilidade social para desenvolver estrategias em 
conjunto para prevencao e enfrentamento das mesmas? 
E investigado e certificado a hlpossuficiencia econ6mico-financeira das pessoas cadastradas, com 
a avaliacao dos pedidos de assistencia formulados, emitindo parecer a respeito? 
A analise dos requisites para a legftima concessao do beneffcio (carencia do requerente) e 
rigorosa, de sorte a recusar atendimento a cidadaos oportunistas, que nae necessitam da 
asslstencia municipal, e canalizar os escassos recurses publicos ao cidadao que atende de fate os 
criterios de atendimento fixados por meio das diversas legislacces federais, estaduais e municipais 
que norteiam a Polftica de Assistencia Social? 
Todos os beneffcios concedidos a pessoa em situacao de vulnerabilidade social devidamente 
comprovada por meio de atendimento psicossocial e analise tecnica, e registrado na Unidade 
onde o usuario recebeu o atendimento, sendo impressa, e assinada pelo mesmo juntamente com 
a assinatura e carimbo do profissional que efetivou o atendimento, norteando todo o processo de 
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Propostas: Atualizar a lnstrucao Normativa SBE n° 001/2015, para que passe a constar 
a lnformacao precisa. 

Efeitos: A instrucao desatualizada nao reflete a pratica atual utilizada na execucao dos 
procedimentos e fluxes. 

O que demonstra a desatuaiizacao da lnstrucao Normativa, tendo em vista a 
divergencla com a legislacao Municipal. 

Causa: A lei 2.261/2018 que dispoe sabre a regularnentacao da concessao de 
beneffcios eventuais no arnbito da polftica municipal de assistencia social, revoga 
totalmente a lei nQ 1870/2009. 

Crlterlos: 
- IN SCI N° 001/2012; 
- IN SBE N° 001/2015; 
- Lei Municipal N° 2.261/2018. 

A) Situa~ao Encontrada: 
Na lnstrucao Normativa consta que o atendimento social se configura par meio de 
concessao de beneffcios eventuais, conforme Lei Municipal NQ 1870/2009, entretanto 
verificou-se que a legislacao vigente ea Lei Municipal N° 2.261/2018. 

7. RELAT6RIO DE ACHADOS 

Em decorrencia dos exames efetuados, seguem as constatacoes dos Achados da Auditoria: 

prestacao dos Recurses Aplicados? 
Para cad a grupo familiar atendido ha uma pasta com forrnularlo especffico (prontuario) 
devidamente datado e numerado onde ficam registradas, cronologicamente, todas as lnforrnacces 
coletadas sabre a famflia, o contexto socioeconomico da mesma, as encaminhamentos realizados, 
as beneffcios concedidos, visitas domiciliares realizadas, possfveis retornos, participacao nos 
grupos de convivencla e nos curses de capacltacao e geracao de renda e atendimentos 
complementares necessaries? 
O referido forrnularlo e carimbado e assinado pela equipe tecnica (Assistente Social e Psic61ogo) e 
assinado pelo usuario atendido? Os prontuarios e demais documentos relatives aos atendimentos 
realizados ficam arquivados no CRAS? 
As famflias sao atendidas/acompanhadas durante um perfodo de, aproximadamente, dais (02} 
anos, sendo desligadas do servic;:o quando finalizado todo atendimento necessario au esgotadas 
todas as possibilidades disponfveis, OU ainda, 0 atendimento e interrompido quando a famflia 
transferir residencia para outro municfpio au par desistencia espontanea? 
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- Maior celeridade e facilidade em encontrar as inforrnacoes (visibilidade, analise, 
sfntese); 

- Melhor controle (precisao, acuidade, previsibilidade, consistencia, certeza); 

- Aumento da continuidade (integracao funcional, autornacao intensificada, resposta 
rapida): 

Beneficios: 

Propostas: 
Pesquisar um Sistema adequado as demandas internas OU elaborar um Sistema pr6prio 
com o setor de Tl, visando manter registro informatizado das inforrnacoes. 

Efeitos: 
Ausencia de modernlzacao, prejudicando a celeridade e efetividade, dificultando o 
controle, fiscalizacao ea transparencia dos atos. 

Dificuldades encontradas: resistencia pelos funcionarios, cultura tradicional, ausencla 
qualificacao ao pessoal, falta de suporte tecnico, apreensso dos funcionarios pela falta 
de treinamento, dificuldades internas, falta de clareza estrateglca, falta de recurses 
financeiros, erro na irnplantacao, equipamentos obsoletes, clima motivacional 
desfavoravel, falhas na seguranca. 

Causa: 
Ja trabalharam com um sistema informatizado, mas nao foi possfvel dar continuidade, 
uma vez que nao atendia as necessidades. 

Criterios: 
- IN SBE N° 001/2015; 

Todas as questces que tratam de sistema informatizados foram respondidas coma nao 
atendem. 

Os registros sac mantidos em formularios especfficos e arquivados manualmente. 

B) Situa~ao Encontrada: 
Nao manter registro informatizado das lnformacoes, o que dificulta o processo de 
planejamento estrategico de acoes que venham atender demandas futuras. 

Beneficios: Otirnizacao e atualizacao da lnstrucao Normativa. 
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Em virtude dessas consideracoes iniciais, e importante assinalar que a auditoria interna tern 

um papel fundamental, pois permite averiguar se os fatos estao em conformidade com os 
aspectos legais e dentro das normas, coma tarnbam verificar se as operacoes da entidade 

Auditoria e o exame independente, objetivo e slsternatico de dada materia, baseado em 
normas tecnicas e profissionais, no qual se confronta uma condicao com determinado criteria 
com o fim de emitir uma opiniao ou cornentarios, conforme se depreende das Normas de 

Auditoria Governamental (NAG 1102). 

7. CONSIDERAc;OES FINAIS 

Beneffcios: 
Aprimoramento dos procedimentos e o aumento da eficiencia operacional, tendo em 

vista atuallzacao da Lei e da tnstrucao Normativa. 

Orientar servidores sabre a irnportancia de desempenhar os procedimentos conforme 
as deterrninacoes da lnstrucao Normativa, difundindo as alteracoes por todos do 

setor. 

Propostas: Atualizar as lnstrucoes Normativas com o envolvimento dos servidores do 

setor, para que os documentos e procedimentos transparec;:am a realidade das 
demandas e rotinas realmente praticadas. 

Efeitos: lmpacto negativo vista a falta de uniformidade de procedimentos e 
incapacidade da norma orientadora. 

Causa: A lnstrucao Normativa foi elaborada ha alguns anos e conforme apontado no 
checklist a dccurnentacao nao condiz mais com a exigida na pratica. 

Crlterlos: 
- IN SBE N° 001/2015; 

C) Situa~ao Encontrada: 
0 cadastro unico solicita alguns documentos especfficos, conforme normativa do 

governo federal e os demais servlcos do CRAS solicitam documentos conforme a 

demanda e nae de acordo com normativa municipal. 

- Controle mais eficaz, possibilitando acoes corretivas (monitoramento, fiscalizacao, 

tra nsparencla). 

- Suporte do planejamento estrategico, coordenar e melhorar os processos de 

planejamento; 
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Ciencta da Secretaria Municipal de Assistencla Social: 

SIMONI A~ISTAO 
Controladora lnterno Municipal 

Afonso Claudio, 25 de novembro de 2019. 

Por fim, a Unidade Central de Controle lnterno, agradece a Secretaria e aos servidores da 
Secretaria Municipal de Assistencia Social pela disponibilidade e esforc;:o, e se coloca a 
disposicao para elucidar quaisquer inconsistencias relatadas, visando, sobretudo, o 
fortalecimento dos controles internos de nossa lnstituicao. No mais, lembramos que a 
auditoria interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento a 
Adrninistracao, de carater essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar 
as operacoes da entidade, fortalecendo a gestao e racionalizando as acoes de controle interno. 

Posteriormente, sera necessario esforc;:o mutuo entre a Secretaria de Assistencia Social e 
Unidade Central de Controle lnterno para alterar e ajustar a lnstrucao Normativa, garantindo 
uma uniformidade de procedimentos, resultando em acoes mais efetivas e um controle mais 
acessfvel. 

Assim, demonstra-se a necessidade da analise, resposta e consideracoes referente a este 
Relat6rio Final por parte da Secretaria de Assistencia Social, para sanar possfveis duvidas: dar a 
oportunidade contradit6rio, caso discordem de algum item; e possibilitando alinhar as ideias 
com os procedimentos cotidianos dos responsaveis, para dar inicio as providencias, 

estao sendo realizadas conforme o seu planejamento. 
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