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1 - Introdução
A Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio apresenta o Plano Anual de
Auditoria Interna - PAAI, tendo como objetivo o planejamento e o dimensionamento das
auditorias a serem realizadas, visando priorizar a atuação preventiva e o atendimento aos
padrões e diretrizes indicados pela legislação correlata. Requer, também, especial atenção
às normas correntes do entendimento do Tribunal de Contas, buscando privilegiar o
fortalecimento da estrutura do controle interno e o cronograma das atividades de auditoria a
serem realizadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio no exercício 2019.
Apresenta ainda as atividades de Controle Interno que objetivam auxiliar o gestor no
cumprimento de sua missão tendo em vista a necessidade de conhecimento daquilo que
ocorre no município, voltado para técnicas modernas de administração (planejamento e
gestão). Antes de ser meio de fiscalização, os controles internos têm cunho preventivo,
pois oferecem ao gestor público a tranqüilidade de estar informado da legalidade e
legitimidade dos atos de administração que estão sendo praticados, da viabilidade ou não
do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correção de
eventuais desvios ou rumos de sua administração.

2 - Base Legal e Regulamentar
A execução dos trabalhos de auditoria interna e demais atividades desenvolvidas pela
Unidade de Controle Interno norteia-se pela legislação aplicável à Administração Pública,
em especial:

 BRASIL. Constituição da República Federativa (1988);
 ESPIRITO SANTO. Constituição do Estado do Espírito Santo, de 5 de outubro de 1989;
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Resolução TC nº 227, de 25 de

agosto de 2011, alterada pela Resolução TC nº 257, de 7 de março de 2013;
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Instrução Normativa nº 028, de

26 de novembro de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 033, de 16 de dezembro
de 2014;

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Resolução n. 287 de 2015;
 Lei Complementar Federal nº. 101/2000;
 Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
 NORMAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – NAG`S;
 NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO - NBASP;
 Lei Municipal N° 1972/2011;
 Lei Orgânica do Município;
 Instrução Normativa SCI Nº 002/2012 - Versão 03, que dispõe sobre o Manual de

Auditoria Interna, estabelece os padrões e procedimentos para a realização das
auditorias internas.

3 - Apresentação

3.1 - Plano de Auditoria Interna
A auditoria interna consiste na análise e verificação sistemática, independente, objetiva de
dada matéria, baseado em normas técnicas e profissionais, no âmbito da organização, no
qual se confronta uma condição com determinado critério com o fim de emitir uma opinião
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ou comentários, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade,
eficiência e eficácia.

Como instrumentos de apoio na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, foram
utilizadas as avaliações de risco, através  da aplicação da Matriz de Risco, em que
classificou as Secretarias auditáveis de acordo com o grau de exposição destas ao risco,
tendo em vista procedimentos e processos administrativos, de acordo com a prioridade e
complexidade envolvidas, sendo considerado a pontuação obtida (Maior proporção = +
risco) aos seguintes fatores:

Significância (ações, impacto e vulnerabilidade), compõe-se por fatores que procuram
evidenciar a importância estratégica da Unidade em função da sua participação em ações
prioritárias de governo, do impacto de suas atividades na comunidade em que se insere, da
essencialidade do serviço prestado e do relacionamento com o cidadão. Deve-se capturar
as dimensões da importância social ou econômica das ações desenvolvidas pela Unidade,
tanto para a administração pública como para a sociedade, em razão das funções,
programas, projetos e atividades sob responsabilidade de seus gestores, assim como dos
bens que produzem e dos serviços que prestam à população;

 Materialidade (orçamento, finanças e patrimônio) compõe-se por fatores que procuram
evidenciar a representatividade dos valores sujeitos a riscos, em termos orçamentários,
financeiros e patrimoniais colocados à disposição dos gestores e/ou do volume de bens e
valores efetivamente geridos, isto é, dos ativos públicos colocados sob a gestão dos
responsáveis pela Unidade;

 Significância (ações, impacto e vulnerabilidade), compõe-se por fatores que procuram
evidenciar a importância estratégica da Unidade em função da sua participação em ações
prioritárias de governo, do impacto de suas atividades na comunidade em que se insere, da
essencialidade do serviço prestado e do relacionamento com o cidadão. Deve-se capturar
as dimensões da importância social ou econômica das ações desenvolvidas pela Unidade,
tanto para a administração pública como para a sociedade, em razão das funções,
programas, projetos e atividades sob responsabilidade de seus gestores, assim como dos
bens que produzem e dos serviços que prestam à população;

 Vulnerabilidade (missão, desempenho, informação e conformidade) compõe-se por fatores
que procuram identificar pontos críticos em relação ao alcance da missão e dos objetivos
da Unidade, ao seu desempenho, à informação e comunicação com a Unidade de Controle
Interno, à conformidade dos atos de sua gestão e à proteção de seus ativos, considerando
a atuação conforme as normas, detecção de irregularidades em períodos anteriores pelo
TCEES, CGU, Ministério Público e auditorias internas.

Mediante a aplicação da matriz de risco, segue anexo o cronograma de auditoria previsto
no PAAI 2019.

3.2 - Atividades Desenvolvidas pela Unidade Central de Controle Interno

O presente Plano das Atividades desenvolvidas para Exercício 2019 - aborda os pontos de
controle que a UCCI - Unidade Central de Controle Interno considera relevantes para a
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gestão do município de Afonso Cláudio, visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento.
Procura-se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático,
aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência
e economicidade dos processos de trabalho, sistemas de informações e controles internos
administrativos.

Estas análises permitirão a Unidade de Controle Interno formular recomendações que
indiquem a melhoria contínua na gestão dos recursos públicos disponibilizados para o
desenvolvimento das atividades da gestão.

Prevê-se, para o ano de 2019, o desenvolvimento de atividades de controle, abrangendo o
atendimento às demandas dos órgãos de controle externo, quais sejam Tribunal de Contas
do Estado (TCE), Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU),
além de participação em reuniões, cursos de capacitação e Atendimento de consultas
técnicas e assessoramento às demais unidades do Poder Executivo.

Os controles internos servem para auxiliar o gestor no cumprimento de sua missão tendo
em vista a necessidade de conhecimento daquilo que ocorre no município, voltado para
técnicas modernas de administração (planejamento e gestão). Antes de ser meio de
fiscalização, os controles internos têm cunho preventivo, pois oferecem ao gestor público a
tranqüilidade de estar informado da legalidade e legitimidade dos atos de administração
que estão sendo praticados, da viabilidade ou não do cumprimento das diretrizes e metas
estabelecidas, possibilitando a correção de eventuais desvios ou rumos de sua
administração.

Portanto, Sistema de Controle Interno - SCI é o somatório das atividades de controle
exercidas por cada unidade no dia-a-dia em toda a organização.

Com base na análise realizada e tendo em vista o disposto na legislação específica, relativa
à atuação desta Unidade de Controle Interno, para o exercício de 2019, serão previstas as
seguintes Atividades de Controle Interno:

3.2.1 - PCA – Prestação De Contas Anuais
A UCCI – Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio, possui
grandes responsabilidades na Prestação de Contas do Prefeito, encaminhado ao TCEES e
posteriormente encaminhado para Câmara Municipal para aprovação das contas
municipais.

Para tanto são realizadas Auditorias Internas, para elaboração e envio por meio eletrônico
para o TCE-ES dos relatórios da UCCI – Unidade Central de Controle Interno do Município
de Afonso Cláudio, quais sejam RELACI -Relatório de Atividades do Órgão Central de
Controle Interno; RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle Interno sobre as Contas do Prefeito;  RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo do
Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas dos Ordenadores de
Despesas, PROEXE- Pronunciamento Expresso do Chefe do Poder e do Chefe do Órgão
Atestando; constantes na PCA – Prestação de Conta Anual, atualmente normatizada pela IN
n°043/2017 do Tribunal de Constas do Estado de Espírito Santo.
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No RELACI -Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno, ocorreu o relato
acerca de todas as atividades desenvolvidas no setor no exercício de 2017, bem como
quanto o planejamento anual de atividades do controle interno (Plano Anual de Auditorias
Internas - PAAI) e as atividades selecionadas para avaliação na Unidade Gestora. Além
disso, ocorre a descrição dos resultados das auditorias realizadas, achados, constatações,
conclusões, proposições, alertas efetuados e medidas de saneamento adotadas.

No RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle
Interno sobre as Contas do Prefeito e RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão
Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas dos Ordenadores de Despesas,
ocorre a inserção dos pontos de controle para avaliação, constantes da Tabela Referencial
1, do Anexo III, da IN TC nº 43/2017, são transportados todos os itens que tiveram como
procedimento sugerido análises de conformidade, bem como, analisados alguns itens
sugeridos como auditoria, entretanto como procedimento de conformidade, pois é
possível obter uma constatação com verificação documental.

3.2.2 - IEGM – Índice De Efetividade De Gestão Municipal
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo realiza um trabalho de fiscalização na
modalidade levantamento, sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, requisitando dessa Prefeitura, conforme
ocorreu em exercícios anteriores, informações na forma do questionário on-line
relacionadas à educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades
protegidas e governança.

Tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo,
preventivo ou corretivamente, as ações a serem desempenhadas. Neste período a UCCI
elabora a expedição de ofícios para diversas Secretarias fornecendo orientações e
requisitando informações referentes aos questionários, bem como advertindo sobre o
prazo, ressaltando todas as sanções previstas.

Além disso, solicitamos a presença dos secretários no intuito de sanar quaisquer dúvidas e
prestar esclarecimentos, salientado dificuldades e equívocos ocorridos nos exercícios
anteriores, afim de prevenir que se repetissem. Nessa oportunidade, assinam o Termo de
Ciência, declarando o conhecimento da obrigação de inserir informações no questionário
on-line, bem como de que a veracidade e a autenticidade das informações inseridas eram
de suas responsabilidades, e que o descumprimento de prazos estabelecidos ensejaria a
adoção de sanções.

Após preenchimento por meio eletrônico, as Secretarias nos encaminham ofícios com as
respostas exaradas salvas em PDF com os respectivos documentos comprobatórios para
fins de controle operacional.

Por meio da análise das respostas aos questionários, ao longo do exercício, a UCCI faz
orientações para as devidas adequações necessárias, já que este índice serve como base
para avaliações e auditorias externas do TCEES, e os resultados dessas análises são
amplamente divulgados nos meios de comunicação.
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Ao identificar que alguns itens, mesmo que já cobrados anteriormente em exercícios
anteriores, ainda não foram implantados, orientamos que as providências para adequação
sejam tomadas, evitando que no próximo levantamento, as respostas permaneçam as
mesmas. Assim emitimos atos recomendatórios, apontando especificamente cada item em
desacordo com o exigido pelo TCEES, sendo necessário empenho máximo e
comprometimento na adoção das medidas.

3.2.3 - Auditorias
Conforme já explanado serão expedidas as ordens de serviço abaixo no decorrer do
exercício:
*Ordem de Serviço N° 001/2019 - Auditoria - Procedimentos sobre a compra, recebimento,
estocagem, elaboração e distribuição da Merenda Escolar no Município - Secretaria
Municipal de Educação;
*Ordem de Serviço N° 002/2019 - Auditoria - Procedimentos de organização e manutenção
do Cadastro Socioeconômico de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social e/ou Risco
Social, a Concessão de Benefícios Eventuais pertinentes a Política de Assistência Social -
Secretaria Municipal de Assistência Social;
*Ordem de Serviço N° 003/2019 - Auditoria - Procedimentos e rotinas para o transporte de
pacientes - Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Saúde;
*Ordem de Serviço N° 004/2019 - Acompanhamento Subsequente a Auditoria Externa de
2016 e Auditorias Internas de 2018 - Setor de Tributação (Secretaria Municipal de
Finanças).

3.2.4 - Verificação de Pontos de Controle
Serão selecionados pontos de controle prioritários e complementares constantes da

Instrução Normativa nº 43/2017 -Modelo 7 – Tabela Referencial, do Tribunal de Contas do
Estado do ES, no decorrer do exercício para verificação.

3.2.5 - Macrocontroles
O acompanhamento de macrocontroles, são considerados de extrema relevância para a
avaliação dos resultados da gestão municipal, busca outro nível de aferição e contribui para
que fique assegurada a fiscalização do órgão público, como assim exigem a Constituição
Federal e Estadual, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Federal n° 4.320/64 e demais
legislação, além das normas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

No intuito continuar a fornecer à Gestão Municipal um quadro pormenorizado que,
englobando a despesa geral da frota municipal, do exercício de 2018, e contribuir para a
economicidade e aprimoramento da Administração, dando prosseguimento aos trabalhos
de controle, solicitamos as secretarias, informações das despesas com combustíveis,
despesas com aquisição de peças de reposição e manutenção da frota de veículos da
Unidade Orçamentária, trimestralmente.

3.2.6 - Pedidos de Informações e Ouvidoria
Pedido de acesso à informação é uma demanda direcionada aos órgãos e entidades da
administração pública, realizada por qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, que tenha
por objeto um dado ou informação. O acesso a informações públicas é assegurado pela
Constituição Federal, pela Lei de Acesso a Informação e pela Lei de Transparência e a Lei
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Municipal 2.020/201 mediante a criação de um serviço de informações ao cidadão, nos
órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para o
recebimento dos pedidos e para orientar as pessoas quanto ao acesso, através do SICs
(Serviços de Informação ao Cidadão) e o e-SIC, sistema eletrônico, de responsabilidade da
Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio, que se incumbiu de
encaminhar ao setor e solicitar as providências necessárias para que o envio das respostas,
não ultrapassassem o prazo estipulado.

Os canais de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, foram implementados
em agosto de 2017 e tem suas atribuições fixadas pelo Decreto 483/2017, sendo também
de responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno. A forma de comunicação mais
comum com a Ouvidoria é a virtual. Os motivos das manifestações recebidas na Ouvidoria
são classificados nas categorias sugestão, reclamação, elogio, denúncia, solicitação e
dúvidas, também a UCCI recebe e encaminha ao setor, solicitando as providências
necessárias para que o envio das respostas, não ultrapassassem o prazo estipulado.

3.2.7- Portal da Transparência
O portal da transparência do Município de Afonso Cláudio passou por grandes mudanças,
por meio de novas ações e um novo formato de trabalho instituído e coordenado pela
Unidade Central de Controle Interno. Dessa forma, trabalhamos para levar ao cidadão a
informação de grandes volumes de dados de forma mais eficiente e dinâmica nas diversas
áreas da gestão, com maior clareza, fidedignidade e qualidade na informação. E assim
contribuímos para uma sociedade que acompanha, fiscaliza e cobra um serviço público de
qualidade, cada cidadão assuma essa tarefa de participar da gestão pública e de exercer o
controle social do gasto do dinheiro público. Nosso trabalho é constante na inserção das
informações de responsabilidade da Unidade de Controle Interno e no monitoramento
realizado com cobranças insistentes na alimentação do portal, sob responsabilidade de
outros setores/secretarias.

3.2.8 - Elaboração e Atualização de Instruções Normativas
Sempre fazemos divulgações da finalidade das Instruções Normativas, prestando apoio
técnico e assessoramento a elaboração e atualização das mesmas nos diversos sistemas,
bem como nos dedicamos em manter o acervo do Sistema de Controle Interno – SCI
sempre atualizado.

3.2.9 - Envio de informações para o TCE-ES
Tendo em vista a atribuição da Unidade Central de Controle Interno - UCCI de agir como
mediador entre o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e a Prefeitura a fim de
facilitar a disponibilização de documentos e informações objeto de trabalho das referidas
equipes, diversas informações requeridas pelo TCE-ES são feitas diretamente a UCCI, que
solicita as providências necessárias para que o envio das respostas, que em sua maioria
ocorrem por meio digital, não ultrapassassem prazos estipulados, bem como ações
constantes e precisas de monitoramento do plano de ação referente a fiscalização-
auditoria externa realizada no ano de 2016 pelo TCEES.

3.2.10 - Ofícios e Atos Recomendatórios
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Auxiliando o gestor no cumprimento de sua missão tendo em vista a necessidade de
conhecimento daquilo que ocorre no município, voltado para técnicas modernas da
administração, expedimos freqüentemente ofícios e atos recomendatórios ao gestor,
secretários e chefes de setores, diante das extensas responsabilidades confiadas a gestão
pública.

4 - Considerações Finais
O presente plano de Auditoria e atividades da Unidade Central de Controle Interno foi
elaborado considerando a estrutura atual da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
podendo ser alterado em decorrência de determinações específicas ou de outras
demandas dos órgãos de controle externo.

Unidade Central de Controle Interno do Município de Afonso Cláudio, em 20 de
dezembro de 2018.

SIMONI ALTAFIM LOPES
Controladora Interno Municipal

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO
Auditora Pública Interno
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PAAI - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2019

Período Sistema Órgão Central Atividades A Serem
Verificadas

Base
Regulamentar

3º Bimestre
(Maio e
Junho)

SED - Sistema
de Educação

Secretaria
Municipal de
Educação

Procedimentos sobre a
compra, recebimento,
estocagem, elaboração e
distribuição da Merenda
Escolar no Município.

- IN SED n° 002/2012
-Lei Federal nº
11.947/2009

4º Bimestre
(Julho e
Agosto)

SBE - Sistema
de Bem Estar
Social

Secretaria
Municipal de
Assistência Social

Procedimentos de
organização e manutenção
do Cadastro
Socioeconômico de
Pessoas em Situação de
Vulnerabilidade Social e/ou
Risco Social, a Concessão
de Benefícios Eventuais
pertinentes a Política de
Assistência Social.

- IN SBE n°
001/2015.

5º Bimestre
(Setembro e
Outubro)

SSP- Sistema
de Saúde
Pública

Secretaria
Municipal de Saúde

Procedimentos e rotinas
para o transporte de
pacientes.

- IN SSP N°
003/2014:
Transporte de
pacientes.

6º Bimestre
(Novembro e
Dezembro)

STB - Sistema
de Tributos

Setor de Tributação
(Secretaria M. de
Finanças)

Acompanhamento
Subsequente a Auditoria
Externa de 2016 e
Auditorias Internas de
2018.

- IN STB N°
001/2014:
Manutenção do
cadastro imobiliário
e cadastro
econômico
(empresas);
- IN STB N°
002/2014:
Lançamento,
arrecadação,baixa e
fiscalização de
tributos;
- IN STB N°
003/2014: Inscrição,
controle e baixa da
dívida ativa
tributária;
- IN STB N°
004/2014:
Concessão e controle
das renúncias de
receita tributária.



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

Praça da Independência, 341 – Afonso Cláudio –Espírito Santo – Telefax027 3735-4000

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI

EXERCÍCIO 2019

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
*Prestações de Contas Anual PCA
2018 (Reloci, Relaci e Reluci)

*Macrocontrole (Solicitação do
último semestre 2018)

*Prestações de Contas Anual PCA
2018 (Reloci Relaci e Reluci)

*IEGM – Índice De Efetividade De
Gestão Municipal

*Prestações de Contas Anual PCA
2018 (Reloci, Relaci e Reluci)

*IEGM – Índice De Efetividade De
Gestão Municipal

ABRIL MAIO JUNHO
* Macrocontrole (solicitação do 1º
semestre 2019) e Relatório final
2018

*Ordem de Serviço N° 001/2019 -
Auditoria Procedimentos sobre a
compra, recebimento, estocagem,
elaboração e distribuição da
Merenda Escolar no Município -
Secretaria de Educação

*Auditoria Procedimentos sobre a
compra, recebimento, estocagem,
elaboração e distribuição da
Merenda Escolar no Município -
Secretaria de Educação

JULHO AGOSTO SETEMBRO
*Ordem de Serviço N° 002/2019 -
Auditoria - Procedimentos de
organização e manutenção do
Cadastro Socioeconômico de
Pessoas em Situação de
Vulnerabilidade Social e/ou Risco
Social, a Concessão de Benefícios
Eventuais pertinentes a Política de
Assistência Social - Secretaria de
Assistência Social.

*Macrocontrole (solicitação do 2º
semestre 2019)

*Auditoria - Procedimentos de
organização e manutenção do
Cadastro Socioeconômico de
Pessoas em Situação de
Vulnerabilidade Social e/ou Risco
Social, a Concessão de Benefícios
Eventuais pertinentes a Política de
Assistência Social - Secretaria de
Assistência Social.

*Ordem de Serviço N° 003/2019 -
Auditoria - Procedimentos e
rotinas para o transporte de
pacientes.

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
*Auditoria - Procedimentos e
rotinas para o transporte de
pacientes.

*Ordem de Serviço N° 004/2019 -
Auditoria - Acompanhamento
Subsequente a Auditoria Externa
de 2016 e Auditorias Internas de
2018.

*Macrocontrole (solicitação do 3º
semestre 2019)

*Auditoria - Acompanhamento
Subsequente a Auditoria Externa
de 2016 e Auditorias Internas de
2018.

*Elaboração e Publicação do PAAI
2020

* Emissão e publicação dos
Relatórios da Ouvidoria e do SIC

As demais atividades são desenvolvidas constantemente no decorrer do exercício, como:
pedidos de informação - SIC e ouvidoria, inserção e monitoramento do portal da
transparência, expedição de ofícios e atos recomendatórios e outras atividades como:
elaboração e atualização de instruções normativas, levantamentos e envio de informações
ao TCE-ES.


