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Art. 2° 0 Plano Anual de Auditoria lnterna contempla as seguintes projetos de auditoria: Projeto de 
Desenvolvimento e Pesquisa (PDP), Projeto Regular de Auditoria (PRA), Projeto Especial de 
Auditoria (PEA), Solicitacoes Administrativas (SAO) e Projeto de Acompanhamento Subsequente 
(PAS) e, na definlcao do seu calendario, considera as diligencias realizadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado, conforme previsto no item "6.7 Do Relat6rio de Auditori~ Prazos" da IN SCI N./JJ;;jJ-7' 
002/2012 - Versao 03 - Manual de Auditoria. (:IS e 

Art. 1° Este decreto estabelece o Plano Anual de Auditoria lnterna - PAAI, para o exercrcio 
financeiro de 2019, destinado a acompanhar e avaliar a eficlencia e eflcacia dos procedimentos de 
gestao e controles internos adotados pelas unidades responsaveis e executoras dos sistemas 
administrativos implantados conforme o art. 6° da Resolucao n°. 227/2011 e suas alteracoes do 
Tribunal de Contas do Estado do Espf rito Santo. 

DEC RETA: 

0 Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe sac conferidas e 
objetivando a operacionalizacao do Sistema de Controle lnterno do Municf pio, no ambito deste 
Peder. 

CONSIDERANDO que as atividades de cornpetencia da Unidade Central de Controle lnterno do 
Municf pio terao coma enfoque principal a avaliacao da eficiencia e eficacia dos procedimentos de 
controle adotados nos diversos sistemas administrativos; 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestao publica, pelos processes e resultados 
gerenciais, e a apllcacao de recurses publicos par entidades de direito privado; 

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle lnterno do Poder Executive Municipal utiliza como 
tecnicas de trabalho, para a consecucao de suas finalidades, a auditoria; 

CONSIDERANDO a Matriz de Risco, que Classifica as unidades (setores) auditavels de acordo com 
o grau de exposicao destas ao risco, tendo em vista procedimentos e processes administrativos, 
considerando a prioridade e complexidade envolvidas. 

CONSIDERANDO que a lnstrucao Normativa SCI N° 002/2012 - Versao 03, dlspoe sobre o Manual 
de Auditoria lnterna, estabelece os padroes e procedimentos para a realizacao das auditorias 
internas e adesao as Normas de Auditoria Governamental - NAG's e as Normas Brasileira de 
Auditoria Aplicaveis ao Setor Publico - NB ASP; 

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle lnterno e exercido em obediencia ao disposto na 
Constituicao Federal (artigos 70 e 74), na Constitulcao Estadual (artigo 70 e 76), nas normas gerais 
de direito financeiro contidas na Lei Federal n°. 4.320/64, na Lei Complementar Federal n°. 101 /2000 
(artigo 59), na Lei Complementar Estadual n° 621/2012 (Artiga 42), na Resolucao n". 227/2011 e 
suas alteracoes do Tribunal de Contas do Estado do Espf rito Santo e na Lei Municipal N° 1972/2011; 

Dispoe sobre o PAAI - Plano Anual de Auditoria lnterna 2019, previsto na 
Instrucao Normativa SCI N° 002/2012 - Versao 03 e no Decreto Municipal 
N° 239/2018 de responsabilidade da Unidade Central de Controle lnterno 
e da outras providencias, 

DECRETO N° 351/2018 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
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PAULO HL PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

ISCO GUEDES 
FEITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 20 de dezembro de 2018. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 6° Esse decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 5° A Unidade Central de Controle lnterno Municipal sera responsavel pela execucao dos 
trabalhos a serem realizados no Plano Anual de Auditoria lnterna. 

Art. 4° Devera a Unidade Central de Controle lnterno dar ciencia ao Peder Executive, 
encaminhando-lhe c6pia do Plano Anual de Auditoria lnterna do ano seguinte, ate o ultimo dia do 
ano de trabalho dos respectivos 6rgaos, bem coma comunlcara as unidades executoras e 
responsaveis. 

V. Projeto de Acompanhamento Subsequente (PAS): atividades realizadas com o objetivo de 
verificar a irnplernentacao de recornendacoes importantes resultantes de auditorias anteriores. 

IV. Solicitacoes Administrativas (SAD): services prestados a adrninistracao para atender as 
sollcitacoes especificas. 

Ill. Projeto Especial de Auditoria (PEA): exames necessaries devido a ocorrencias imprevistas ou 
anormais, quando solicitado pelos 6rgaos interessados. 

Paraqrafo Onico. Poderao ser realizadas auditorias especiais, quando as trabalhos de auditoria, nae 
estao compreendidos no Plano Anual de Auditoria lnterna e destina-se ao exame de fates au 
situacoes consideradas relevantes, de natureza incomum e, extraordinaria, au para atender 
determinacao do Prefeito Municipal. 

II. Projeto Regular de Auditoria (PRA): exames feitos pelo criteria de prioridades (PAAI - Plano Anual 
de Auditoria lnterna), para cumprimento de obriqacoes institucionais e legais dos 6rgaos. 

I. Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa (PDP): preliminar, que antecede as demais projetos, 
envolve o levantamento da lnstrucao normativa que determinam as retinas de procedimentos da 
unidade a ser auditada, seguido da experimentacao pratica "in loco". 

Art. 3° A Unidade Central de Controle lnterno Municipal adotara na execucao da auditoria interna os 
projetos de auditoria citados no artigo anterior, conforme especificacao abaixo: 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 
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Afonso Claudio 
Dezembro/2018 

Auditora Publica lnterna 
Mayara Moreira Campos Silva Brandao 

Controladora Geral 
Simoni Altafim Lopes 

Vice~Prefeito Municipal 
Joadir Dttmann 

Prefeito Municipal 
Edelio Francisco Guedes 

PAAI - Plano Anual de Auditoria lnterna 
2019 

e 
Atividades da Unidade Central de 

Controle lnterno 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



3.1 - Plano de Auditoria lnterna 
A auditoria interna consiste na analise e verificacao sisternatlca, independente, objetiva de 
dada materia, baseado em normas tecnicas e profissionais, no amblto da organizacao, no 
qual se confronta uma condicao com determinado criteria com o fim de emitir uma opiniao ,(),... ~[;() 

J,,~ 
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3 - Apresenta~ao 

• BRASIL. Constituicao da Republica Federativa (1988}; 
• ESPIRITO SANTO. Constituicao do Esta do do Espf rito Santo, de 5 de outubro de 1989; 
• TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Resolucao TC n2 227, de 25 de 

agosto de 2011, alterada pela Resolucao TC n2 257, de 7 de marc;:o de 2013; 
• TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. lnstrucao Normativa n2 028, de 

26 de novembro de 2013, alterada pela lnstrucao Normativa n2 033, de 16 de dezembro 
de 2014; 

• TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Resolucao n. 287 de 2015; 
• Lei Complementar Federal n2. 101/2000; 
• Lei Complementar Estadual n2 621/2012; 
• NORMAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL- NAG'S; 
• NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PUBLICO - NBASP; 
• Lei Municipal N° 1972/2011; 
• Lei Organlca do Municfpio; 
• lnstrucao Normativa SCI N2 002/2012 - Versao 03, que dispoe sabre o Manual de 

Auditoria lnterna, estabelece as padrfies e procedimentos para a realizacao das 
auditorias internas. 

2 - Base Legal e Regulamentar 
A execucao dos trabalhos de auditoria interna e demais atividades desenvolvidas pela 
Unidade de Controle lnterno norteia-se pela legislacao aplicavel a Adrninistracao Publica, 
em especial: 

1 - lntrodu~ao 
A Unidade Central de Controle lnterno do Munidpio de Afonso Claudio apresenta o Plano Anual de 
Auditoria lnterna - PAAI, tendo coma objetivo o planejamento e o dimensionamento das 
auditorias a serem realizadas, visando priorizar a atuacao preventiva e o atendimento aos 
padroes e diretrizes indicados pela legislacao correlata. Requer, tarnbern, especial atencao 
as 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 ambito da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio no exerdcio 2019. 
Apresenta ainda as atividades de Controle lnterno que objetivam auxiliar o gestor no 
cumprimento de sua missao tendo em vista a necessidade de conhecimento daquilo que 
ocorre no municfpio, voltado para tecnicas modernas de administracao (planejamento e 
gestao), Antes de ser meio de fiscallzacao, as controles internos tern cunho preventivo, 
pois oferecem ao gestor publico a tranqi.iilidade de estar informado da legalidade e 
legitimidade dos atos de adrninistracao que estao sendo praticados, da viabilidade au nao 
do cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas, possibilitando a correcao de 
eventuais desvios ou rumos de sua adminlstracao. 
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3.2 - Atividades Desenvolvidas pela Unidade Central de Controle lnterno 

O presente Plano das Atividades desenvolvidas para Exercfcio 2019 - aborda os pontos de 
controle que a UCCI - Unidade Central de Controle lnterno considera relevantes para)?; a 

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

• Vulnerabilidade (rnlssao, desempenho, inforrnacao e conformidade) cornpoe-se por fatores 
que procuram identificar pontos crlticos em relacao ao alcance da mlssao e dos objetivos 
da Unidade, ao seu desempenho, a informacao e cornunicacao com a Unidade de Controle 
lnterno, a conformidade dos atos de sua gestao e a protecao de seus ativos, considerando 
a atuacao conforme as normas, deteccao de irregularidades em perfodos anteriores pelo 
TCEES, CGU, Ministerio Publico e auditorias internas. 

• Significancia (acces, impacto e vulnerabilidade), cornpoe-se por fatores que procuram 
evidenciar a importancia estrategica da Unidade em func;ao da sua participacao em acoes 
prloritarlas de governo, do impacto de suas atividades na comunidade em que se insere, da 
essencialidade do service prestado e do relacionamento com o cldadao. Deve-se capturar 
as dimensoes da irnportancia social ou econornlca das acoes desenvolvidas pela Unidade, 
tanto para a adrnlnlstracao publlca coma para a sociedade, em razao das funcces, 
programas, projetos e atividades sob responsabilidade de seus gestores, assim coma dos 
bens que produzem e dos services que prestam a populacao: 

• Materialidade (orc;amento, financ;as e patrirnonio] compoe-se por fatores que procuram 
evidenciar a representatividade dos valores sujeitos a riscos, em termos orcamentarios, 
financeiros e patrimoniais colocados a disposicao dos gestores e/ou do volume de bens e 
valores efetivamente geridos, isto e, dos ativos publicos colocados sob a gestao dos 
responsaveis pela Unidade; 

Significancia (acoes, impacto e vulnerabilidade), compoe-se por fatores que procuram 
evidenciar a importancia estrategica da Unidade em funcao da sua particlpacao em acoes 
priorltarias de governo, do impacto de suas atividades na comunidade em que se insere, da 
essencialidade do service prestado e do relacionamento com o cidadao, Deve-se capturar 
as dimensoes da irnportancta social au econornica das acoes desenvolvidas pela Unidade, 
tanto para a administracao publica coma para a sociedade, em razao das funcoes, 
programas, projetos e atividades sob responsabilidade de seus gestores, assim como dos 
bens que produzem e dos services que prestam a populacso: 

Como instrumentos de apoio na elaboracao do Plano Anual de Auditoria lnterna, foram 
utilizadas as avatlacoes de risco, atraves da aplicacao da Matriz de Risco, em que 
classificou as Secretarias audltavels de acordo com o grau de exposlcao destas ao risco, 
tendo em vista procedimentos e processos administrativos, de acordo com a prioridade e 
complexidade envolvidas, sendo considerado a pontuacao obtida (Maior proporcao = + 
risco) aos seguintes fatores: 

ou comentarlos, baseada nos prindpios da legalidade, legitimidade, economicidade, 
eflciencla e eflcacia. 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
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Para tanto sao realizadas Auditorias lnternas, para elaboracao e envio par meio eletr6nico 
para o TCE-ES dos relat6rios da UCCI - Unidade Central de Controle lnterno do Municfpio 
de Afonso Claudio, quais sejam RELACI -Relat6rio de Atividades do 6rgao Central de 
Controle lnterno; RELOCI - Relat6rio e Parecer Conclusivo do 6rgao Central do Sistema de 
Controle lnterno sabre as Contas do Prefeito; RELUCI - Relat6rio e Parecer Conclusivo do 
6rgao Central do Sistema de Controle lnterno sabre as Contas dos Ordenadores de 
Despesas, PROEXE- Pronunciamento Expresso do Chefe do Poder e do Chefe do 6rgao 
Atestando; constantes na PCA - Prestacao de Canta Anual, atualmente normatizada pela IN 
n"043/2017 do Tribunal de Constas do Estado de Espirito Santo. fr J!cc 
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3.2.1 - PCA- Presta~ao De Contas Anuais 
A UCCI - Unidade Central de Controle lnterno do Municfpio de Afonso Claudio, possui 
grandes responsabilidades na Prestacao de Contas do Prefeito, encaminhado ao TCEES e 
posteriormente encaminhado para Camara Municipal para aprovacao das contas 
municipais. 

Com base na analise realizada e tendo em vista o disposto na leglslacao especffica, relativa 
a atuacao desta Unidade de Controle lnterno, para o exercfcio de 2019, serao previstas as 
seguintes Atividades de Controle lnterno: 

Portanto, Sistema de Controle lnterno - SCI e o somat6rio das atividades de controle 
exercidas par cada unidade no dla-a-dia em toda a organizacao. 

Os controles internos servem para auxiliar o gestor no cumprimento de sua rnissao tendo 
em vista a necessidade de conhecimento daquilo que ocorre no municfpio, voltado para 
tecnlcas modernas de adrnlnlstracao (planejamento e gestao). Antes de ser meio de 
fiscalizacao, as controles internos tern cunho preventivo, pois oferecem ao gestor publico a 
tranquilidade de estar informado da legalidade e legitimidade dos atos de adrninlstracao 
que estao sendo praticados, da viabilidade au nao do cumprimento das diretrizes e metas 
estabelecidas, possibilitando a correcao de eventuais desvios au rumos de sua 
adrninistracao. 

Preve-se, para o ano de 2019, o desenvolvimento de atividades de controle, abrangendo o 
atendimento as demandas dos orgaos de controle externo, quais sejam Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), Controladoria Geral da Uniao (CGU) e Tribunal de Contas da Uniao (TCU), 
alern de participacao em reunioes, cursos de capacltacao e Atendimento de consultas 
tecnicas e assessoramento as demais unidades do Poder Executivo. 

gestao do municfpio de Afonso Claudio, visando o seu aprimoramento e aperfeic;:oamento. 
Procura-se, a partir de atividades planejadas, prever a realizacao de exame slstematlco, 
aprofundado e independente para avallacao da integridade, adequacao, eficacla, eflclencia 
e economicidade dos processos de trabalho, sistemas de informacoes e controles internos 
administrativos. 

Estas analises permitirao a Unidade de Controle lnterno formular recornendacoes que 
indiquem a melhoria continua na gestao dos recursos publicos disponibilizados para o 
desenvolvimento das atividades da gestao, 
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Por meio da analise das respostas aos questionarios, ao longo do exerdcio, a UCCI faz 
orlentacoes para as devidas adequacoes necessaries, ja que este fndice serve como base 
para avaliacoes e auditorias externas do TCEES, e os resultados dessas analises sao 
amplamente divulgados nos meios de cornunlcacao. 

Pr3\;a da Independencia, 341 - Afonso Cliiudio -Espirito Santo - Telefax027 3735-400~ / 
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Ap6s preenchimento par meio eletronlco, as Secretarias nos encaminham oflcios com as 
respostas exaradas salvas em PDF com os respectivos documentos comprobat6rios para 
fins de controle operacional. 

Alern disso, solicitamos a presenc;a dos secretaries no intuito de sanar quaisquer duvidas e 
prestar esclarecimentos, salientado dificuldades e equfvocos ocorridos nos exerdcios 
anteriores, afim de prevenir que se repetissem. Nessa oportunidade, assinam o Termo de 
Ciencia, declarando o conhecimento da obrlgacao de inserir informac;5es no questionario 
on-line, bem coma de que a veracidade e a autenticidade das inforrnacces inseridas eram 
de suas responsabilidades, e que o descumprimento de prazos estabelecidos ensejaria a 
adocao de sancoes, 

Tenda por funcao acompanhar a execucao dos atos e apontar, em carater sugestivo, 
preventivo ou corretivamente, as acoes a serem desempenhadas. Neste perfodo a UCCI 
elabora a expedicao de offcios para diversas Secretarias fornecendo orlentacoes e 
requisitando inforrnacoes referentes aos questionarios, bem como advertindo sabre o 
prazo, ressaltando todas as sancoes previstas. 

3.2.2 - IEGM - lndlce De Efetividade De Gestao Municipal 
O Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo realiza um trabalho de flscalizacao na 
modalidade levantamento, sob re o f ndice de Efetividade da Gestao Municipal - IEGM do 
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, requisitando dessa Prefeitura, conforme 
ocorreu em exercfcios anteriores, tnforrnacoes na forma do questionario on-line 
relacionadas a educacao, saude, planejamento, gestao fiscal, meio ambiente, cidades 
protegidas e governanc;a. 

No RELOCI - Relat6rio e Parecer Conclusivo do 6rgao Central do Sistema de Controle 
lnterno sabre as Contas do Prefeito e RELUCI - Relat6rio e Parecer Conclusivo do 6rgao 
Central do Sistema de Controle lnterno sabre as Contas dos Ordenadores de Despesas, 
ocorre a lnsercao dos pontos de controle para avallacao, constantes da Tabela Referencial 
1, do Anexo Ill, da IN TC nQ 43/2017, sao transportados todos os itens que tiveram coma 
procedimento sugerido analises de conformidade, bem coma, analisados alguns itens 
sugeridos coma auditoria, entretanto como procedimento de conformidade, pois e 
possfvel obter uma constatacao com veriflcacao documental. 

No RELACI -Relat6rio de Atividades do 6rgao Central de Controle lnterno, ocorreu o relato 
acerca de todas as atividades desenvolvidas no setor no exerdcio de 2017, bem coma 
quanta o planejamento anual de atividades do controle interno (Plano Anual de Auditorias 
lnternas - PAAI) e as atividades selecionadas para avallacao na Unidade Gestora. Alern 
disso, ocorre a descricao dos resultados das auditorias realizadas, achados, constatacoes, 
conclusces, proposlcoes, alertas efetuados e medidas de saneamento adotadas. 
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3.2.6 - Pedidos de tnformacoes e Ouvidoria 
Pedido de acesso a lnforrnacao e uma demanda direcionada aos orgaos e entidades da 
adrnlnistracao publlca, realizada par qualquer cidadao, pessoa flsica ou jurfdica, que tenha 
por objeto um dado ou inforrnacao. 0 acesso a inforrnacoes publicas e assegurado pela 
Constituicao Federal, pela Lei de Acesso a lnformacao e pela Lei de Transparencia e a Lei • (\_, 

.r- i, ,J:C 
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No intuito continuar a fornecer a Gestao Municipal um quadro pormenorizado que, 
englobando a despesa geral da frota municipal, do exercfcio de 2018, e contribuir para a 
economicidade e aprimoramento da Adrninlstracao, dando prosseguimento aos trabalhos 
de controle, solicitamos as secretarias, lnforrnacoes das despesas com combustfveis, 
despesas com aquisicao de pec;:as de reposlcao e rnanutencao da frota de vefculos da 
Unidade Orcarnentaria, trimestralmente. 

3.2.5 - Macrocontroles 
0 acompanhamento de macrocontroles, sao considerados de extrema relevancia para a 
avallacao dos resultados da gestao municipal, busca outro nfvel de afericao e contribui para 
que fique assegurada a ftscallzacao do orgao publico, coma assim exigem a Constltuicao 
Federal e Estadual, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Federal n° 4.320/64 e demais 
leglslacao, al em das norm as do Tribunal de Contas do Esta do do Espf rito Santo. 

3.2.4 - Verifica~ao de Pontos de Controle 
Serao selecionados pontos de controle prioritarlos e complementares constantes da 

tnstrucao Normativa nQ 43/2017 -Modelo 7 -Tabela Referencial, do Tribunal de Contas do 
Estado do ES, no decorrer do exercfcio para verificacao. 

3.2.3 - Auditorias 
Conforme ja explanado serao expedidas as ordens de service abaixo no decorrer do 
exercfcio: 
*Ordem de Service N° 001/2019 - Auditoria - Procedimentos sabre a compra, recebimento, 
estocagem, elaboracao e distrlbuicao da Merenda Escolar no Municfpio - Secretaria 
Municipal de Educac;:ao; 
*Ordem de Servic;:o N° 002/2019 - Auditoria - Procedimentos de organizacao e rnanutencao 
do Cadastro Socioecon6mico de Pessoas em Situacao de Vulnerabilidade Social e/ou Risco 
Social, a Concessao de Beneffcios Eventuais pertinentes a Polftica de Assistencla Social - 
Secretaria Municipal de Assistencla Social; 
*Ordem de Servic;:o N° 003/2019 - Auditoria - Procedimentos e rotinas para o transporte de 
pacientes - Secretaria Municipal de Educacao - Secretaria Municipal de Saude: 
*Ordem de Servic;:o N° 004/2019 - Acompanhamento Subsequente a Auditoria Externa de 
2016 e Auditorias lnternas de 2018 - Setor de Tributacao (Secretaria Municipal de 
Financ;:as). 

Ao identificar que alguns itens, mesmo que ja cobrados anteriormente em exercicros 
anteriores, ainda nao foram implantados, orientamos que as provldencias para adequacao 
sejam tomadas, evitando que no pr6ximo levantamento, as respostas permanec;:am as 
mesmas. Assim emitimos atos recomendat6rios, apontando especificamente cada item em 
desacordo com o exigido pelo TCEES, sendo necessario empenho maxima e 
comprometimento na adocao das medidas. 
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3.2.10 - Oficios e Atos Recomendat6rios 

3.2.9 - Envio de tnfcrmacoes para o TCE-ES 
Tenda em vista a atrlbuicao da Unidade Central de Controle lnterno - UCCI de agir coma 
mediador entre o Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo e a Prefeitura a fim de 
facilitar a disponibllizacao de documentos e lnforrnacoes abjeto de trabalho das referidas 
equipes, diversas lnforrnacoes requeridas pelo TCE-ES sao feitas diretamente a UCCI, que 
solicita as providencias necessaries para que o envio das respostas, que em sua maioria 
ocorrem par meio digital, nao ultrapassassem prazos estipulados, bem como ac;:oes 
constantes e precisas de monitoramento do piano de ac;:ao referente a fiscallzacao- 
auditoria externa realizada no anode 2016 pelo TCEES. 

3.2.8 - Elabora~ao e Atualiza~ao de lnstrucees Normativas 
Sempre fazemos divulgacoes da finalidade das lnstrucoes Normativas, prestando apoio 
tecnico e assessoramento a elaboracao e atualizacao das mesmas nos diversos sistemas, 
bem coma nos dedicamos em manter o acervo do Sistema de Controle lnterno - SCI 
sempre atualizado. 

3.2.7- Portal da Transparencla 
0 portal da transparencia do Municfpio de Afonso Claudio passou por grandes mudanc;as, 
par meio de novas acoes e um novo formato de trabalho institufdo e coordenado pela 
Unidade Central de Controle lnterno. Dessa forma, trabalhamos para levar ao cidadao a 
inforrnacao de grandes volumes de dados de forma mais eficiente e dinarnica nas diversas 
areas da gestao, com maior clareza, fidedignidade e qualidade na informacao. E assim 
contribuimos para uma sociedade que acompanha, fiscaliza e cobra um service publico de 
qualidade, cada cidadao assuma essa tarefa de participar da gestao publica e de exercer o 
controle social do gasto do dinheiro publico. Nasso trabalho e constante na insercao das 
infcrmacoes de responsabilidade da Unidade de Controle lnterno e no monitoramento 
realizado com cobranc;:as insistentes na alirnentacao do portal, sob responsabilidade de 
outros setores/secretarias. 

Os canais de Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, foram implementados 
em agosto de 2017 e tern suas atribuicoes fixadas pelo Decreto 483/2017, sendo tarnbem 
de responsabilidade da Unidade Central de Controle lnterno. A forma de cornunicacao mais 
comum com a Ouvidoria e a virtual. Os motivos das rnanifestacoes recebidas na Ouvidoria 
sao classificados nas categorias sugestao, reclarnacao, elogio, denuncia. sollcltacao e 
duvidas, tarnbern a UCCI recebe e encaminha ao setor, solicitando as providencias 
necessarias para que o envio das respostas, nao ultrapassassem o prazo estipulado. 

Municipal 2.020/201 mediante a criacao de um service de inforrnacoes ao cidadao, nos 
orgaos e entidades do poder publico, em local com condicoes apropriadas para o 
recebimento dos pedidos e para orientar as pessoas quanta ao acesso, atraves do SICs 
(Servic;:os de lnforrnacao ao Cldadao) e o e-SIC, sistema eletr6nico, de responsabilidade da 
Unidade Central de Controle lnterno do Municfpio de Afonso Claudio, que se incumbiu de 
encaminhar ao setor e solicitar as providencias necessarias para que o envio das respostas, 
nao ultrapassassem 0 prazo estipulado. 
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SIM~PES 
Controladora lnterno Municipal 

Unidade Central de Controle lnterno do Munidpio de Afonso Claudio, em 20 de 
dezembro de 2018. 

4 - Considera~oes Finais 
0 presente piano de Auditoria e atividades da Unidade Central de Controle lnterno foi 
elaborado considerando a estrutura atual da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, 
podendo ser alterado em decorrencia de deterrnlnacoes especfficas ou de outras 
demandas dos orgaos de controle externo. 

Auxiliando o gestor no cumprimento de sua mlssao tendo em vista a necessidade de 
conhecimento daquilo que ocorre no munidpio, voltado para tecnicas modernas da 
admlnlstracao, expedimos frequenternente oflcios e atos recomendat6rios ao gestor, 
secretaries e chefes de setores, diante das extensas responsabilidades confiadas a gestao 
publica. 
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Acompanhamento - IN STB N° 
Subsequente a Auditoria 001/2014: 
Externa de 2016 e Manutencao do 
Auditorias lnternas de cadastro irnobiliario 
2018. e cadastro 

econornico 
(empresas); 
- IN STB N° 
002/2014: 
Lancarnento, 
arrecadacao.baixa e 
flscallzacao de 
tributos; 
- IN STB N° 
003/2014: lnscricao, 
controle e baixa da 
divida ativa 
trlbutaria: 
- IN STB N° 
004/2014: 
Concessao e controle 
das renuncias de 
receita tributaria. 

Procedimentos e rotinas - IN SSP N° 
para o transporte de 003/2014: 
pacientes. Transporte de 

pacientes. 

SQ Bimestre SSP- Sistema Secretaria 
(Setembro e de Sau de Municipal de Saude 
Outubro) Publica 

6Q Bimestre STB - Sistema Setor de Trlbutacao 
(Novembro e de Tributos (Secretaria M. de 
Dezern bro) Financas) 

no SBE - Sistema Secretaria 
e de Bern Estar Municipal 

Social Assistencia Social 

Procedimentos de - IN SBE 
de organlzacao e rnanutencao 001/2015. 

do Cadastro 
Socioeconornlco de 
Pessoas em Sltuacao de 
Vulnerabilidade Social e/ou 
Risco Social, a Concessao 
de Beneffcios Eventuais 
pertinentes a Polftica de 
Assistencia Social. 

4Q Bimestre 
(Jul ho 
Agosto) 

Secretaria 
Municipal 
Educai;:ao 

Procedimentos sabre a - IN SEO n° 002/2012 
de compra, recebimento, -Lei Federal nQ 

estocagem, elaboracao e 11.947 /2009 
distribulcao da Merenda 
Escolar no Municfpio. 

3Q Bimestre SED - Sistema 
(Maio e de Educacao 
Junho) 

Atividades A Serem Base 
Verificadas Regulamentar 

6rgao Central Sistema Periodo 

PAAI - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2019 
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As demais atividades sao desenvolvidas constantemente no decorrer do exercicio, coma: 
pedidos de inforrnacao - SIC e ouvidoria, lnsercao e monitoramento do portal da 
transparencia, expedicao de oficios e atos recomendat6rios e outras atividades coma: 
elaboracao e atualizacao de instrucoes normativas, levantamentos e envio de inforrnacoes 
ao TCE-ES. 

JANEIRO FEVEREIRO MAR~O 
"Prestacoes de Contas Anual PCA "Prestacces de Contas Anual PCA "Prestacces de Contas Anual PCA 
2018 (Reloci, Relaci e Reluci) 2018 (Reloci Relaci e Reluci) 2018 (Reloci, Relaci e Reluci) 

*Macrocontrole [Sollcitacao do *IEGM - fndice De Efetividade De *IEGM - fndice De Efetividade De 
ultimo semestre 2018) Gestao Municipal Gestao Municipal 

ABRIL MAIO JUN HO 
* Macrocontrole (sollcltacao do lQ *Ordem de Service N° 001/2019 - *Auditoria Procedimentos sabre a 
semestre 2019) e Relatorio final Auditoria Procedimentos sabre a compra, recebimento, estocagem, 
2018 compra, recebimento, estocagem, elaboracao e dlstrlbuicao da 

elaboracao e dlstribulcao da Merenda Escolar no Municfpio - 
Merenda Escolar no Municfpio - Secretaria de Educacao 
Secretaria de Educacao 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 
*Ordem de Service N° 002/2019 - *Auditoria - Procedimentos de *Ordem de Service N° 003/2019 - 
Auditoria - Procedimentos de organizacao e manutencao do Auditoria - Procedimentos e 
organlzacao e rnanutencao do Cadastro Socioeconcrnlco de retinas para 0 transporte de 
Cadastro Socioeconomico de Pesso as em Situacao de pacientes. 
Pessoas em Situar;ao de Vulnerabilidade Social e/ou Risco 
Vulnerabilidade Social e/ou Risco Social, a Concessao de Beneffcios 
Social, a Concessao de Beneffcios Eventuais pertinentes a Polftica de 
Eventuais pertinentes a Polftica de Assistencia Social - Secretaria de 
Asslstencla Social - Secretaria de Assistencla Social. 
Assistencla Social. 

*Macrocontrole (solicltacao do 2Q 
semestre 2019) 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
*Auditoria - Procedimentos e *Ordem de Service N° 004/2019 - *Auditoria - Acompanhamento 
retinas para 0 transporte de Auditoria - Acompanhamento Subsequente a Auditoria Externa 
pacientes. Subsequente a Auditoria Externa de 2016 e Auditorias lnternas de 

de 2016 e Auditorias lnternas de 2018. 
2018. 

"Elaboracao e Publicacao do PAAI 
*Macrocontrole (solicltacao do 3g 2020 
semestre 2019) 

* Emissao e publicacac dos 
Relatorios da Ouvidoria e do SIC 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
UNI DADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI 

EXERctCIO 2019 
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