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1. INTRODUÇÃO  

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Alegre 

apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), no qual são planejadas as 

ações de auditoria que serão executadas no exercício de 2017.  

O PAAI 2017 aborda as ações que a UCCI considera relevantes para a gestão 

do Poder Executivo e autarquias do município de Alegre visando o seu 

aprimoramento e aperfeiçoamento. O plano prevê a realização de auditorias nos 

Sistemas Administrativos de Controle, nos quais serão escolhidos previamente, além 

da possibilidade de serem incorporados ou extintos Novos Sistemas de Controle 

previamente definidos, obedecendo a Legislação vigente.  

Procura-se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exames 

que verifiquem se os processos e sistemas administrativos que integram a estrutura 

organizacional estão sendo conduzidos de acordo com os princípios da legalidade, 

da eficiência, da eficácia e dos demais princípios administrativos. As análises de 

Auditoria Interna têm por finalidade precípua esclarecer questões conflitantes e 

irregulares, cientificando aos auditados da importância em submeter-se às normas 

vigentes.  

Estas análises permitirão à UCCI formular recomendações que indiquem a 

melhoria contínua na gestão dos recursos públicos disponibilizados para o 

desenvolvimento das atividades. 

 

 

2. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI 2017  

Na seleção dos Sistemas a serem auditados, serão considerados os aspectos 

da materialidade, relevância, vulnerabilidade, riscos, ocorrências pretéritas (falhas, 

erros e outras deficiências anteriores), manifestações do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo acerca das contas anuais de exercícios anteriores.  

As ações de auditoria planejadas objetivam verificar o desempenho e a 

conformidade das atividades das unidades executoras, comparando-as com os 

preceitos legais e as rotinas internas definidas por meio de instruções normativas. 
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2.1. Metodologia de atividades  

Para apuração do tempo necessário para a realização das atividades da 

auditoria interna, serão consideradas os dias úteis do calendário de 2017 a partir da 

elaboração deste PAAI, a quantidade de servidor a disposição e sua jornada diária 

de trabalho, excluindo os feriados.  

As ações de controle interno compreendem as seguintes atividades: auxiliar o 

controlador nas ações da UCCI, reuniões, pesquisas, etc. Para auxiliar nas 

atividades de auditoria utilizaremos os acessos aos bancos de dados para fins de 

consulta e análise dos sistemas informatizados de Contabilidade, Patrimônio, 

Almoxarifado, Compras, Licitação, Contratos, Protocolo e Folha de Pagamento.  

Serão consultados também os registros físicos dos Sistemas Administrativos para 

subsidiar os trabalhos de auditoria.  

A realização dos trabalhos de auditoria interna de maior complexidade ou 

especialização poderá ter a colaboração técnica de outros servidores, mediante 

solicitação da UCCI e com autorização do Gestor. 

Entretanto, há que se ressaltar que, como se trata do primeiro ano de 

atuação desta equipe de Controle Interno, os trabalhos serão pautados como 

PREVENÇÃO inicialmente, para que possam ser estabelecidos critérios de 

procedimentos administrativos, treinamentos, prevenções que evitem possíveis 

falhas que acarretem em prejuízos para a Administração Pública. 

Neste sentido é que foi elaborado a IN 001/2017, que estabelece um 

fluxograma de tramitação dos processos, em que o Controle Interno é um caminho 

obrigatório nas tramitações, justamente para ajudarmos, antecipadamente, a criar um 

padrão de atuação nos procedimentos desta Administração, o que por si só, 

dispensa a necessidade de auditoria em diversos setores, haja vista já atuarmos 

preventivamente. A partir dos anos seguintes, a ideia é alterar essa tramitação e 

passar a atuar com mais veemência através de auditorias internas, dando a devida 

ciência a todos os órgãos das normativas estabelecidas a serem seguidas.  
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2.2. Fatores Considerados na Elaboração do PAAI 2017 e os Sistemas 

Envolvidos  

O planejamento dos trabalhos de auditoria da UCCI foi pautado em especial 

pelos seguintes fatores:  

 a) Quadro pessoal lotado na UCCI;  

 b) Necessidades administrativas de gestão;  

 c) Pontos de controle definidos na IN 40/2016 TCEES; 

 d) Criação da IN 001/2017 do Município de Alegre; 

 e) Trabalho de prevenção junto aos setores; 

  

No decorrer do exercício de 2017 poderão ser incluídos outros setores e/ou 

sistemas para serem objeto de auditoria. Os demais procedimentos das unidades 

executoras dos Sistemas supramencionados que não foram indicados para auditoria, 

estão sujeitos ao controle preventivo nos termos deste PAAI. As auditorias serão 

realizadas em datas específicas e comunicadas as unidades responsáveis pelos 

sistemas até uma semana do início da data prevista para a realização dos trabalhos.  

A UCCI exercerá controle preventivo, mediante acompanhamento das unidades 

executoras quanto à:  

 a) Fiscalização de suas rotinas de trabalho, visando seu aprimoramento;  

 b) Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para 

cada unidade, bem como auxiliando na edição de novas normativas para 

procedimentos de rotinas desprovidas de regulamentação.  

 

No exercício do controle preventivo a UCCI adotará as seguintes medidas: 
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 a) Realizar reuniões com os servidores das unidades para dirimir eventuais 

dúvidas e questionamentos acerca da aplicabilidade, alcance e cumprimento das 

instruções normativas;  

 b) Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, 

quando constatada falha no procedimento de rotina;  

 c) Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestações e 

recomendações de órgãos de controle externo que possam implicar diretamente a 

gestão do Sistema;  

 d) Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência 

dos trabalhos administrativos;  

 e) Realizar demais atos de controle preventivo inerente às funções de 

Controle Interno.  

 

O controle preventivo será realizado junto a todo Sistema Administrativo 

durante todo o exercício de 2017, sem data previamente fixada, posto que as 

medidas do tópico anterior sejam adotadas sempre que a UCCI verificar a sua 

necessidade quando do acompanhamento ou mediante provocação das unidades 

executoras ligadas ao Sistema.  

Ressalta-se que mesmo selecionando as unidades do Sistema a serem 

auditados, a UCCI também adotará as medidas de controle preventivo para as suas 

unidades, da mesma forma que, havendo a necessidade, as unidades selecionadas 

para o controle preventivo, por decisão da UCCI ou mediante provocação do Prefeito 

ou do Presidente da Câmara, poderão ser objetos de auditoria especial no decorrer 

de 2017.  
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2.3. Atividades a Serem Executadas 

 Com o pouco tempo de atividade desta equipe de UCCI, pudemos identificar 

um problema estrutural e organizacional no tocante as normativas elaboradas por 

este Município. Apesar de haver uma série de Instruções Normativas homologadas 

pelo Executivo, feitas com base nos modelos do Governo do Estado, nota-se que 

NENHUM DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO TEM CONHECIMENTO DA 

MESMA, o que nos leva a pensar que as normas não devem estar sendo aplicadas 

da forma como estão dispostas. 

 É preciso fazer um trabalho junto a todos os setores envolvidos, dando-lhes 

ciência das Instruções Normativas, e, num trabalho em conjunto, avaliar quais são as 

necessidades de adequação, quer seja na rotina de trabalho, quer seja nas 

Instruções, que podem não estar de acordo com as necessidades reais do serviço. 

 Ademais, no Executivo faremos um trabalho de fortalecimento e prevenção 

nos processos administrativos, atuando mais diretamente através de manifestações, 

pareceres e orientações, inclusive nos processos de compras públicas. 

 Quanto aos demais órgãos, a atuação se dará através de auditorias, 

especialmente o SAAE, que possui setor de licitação montado e realiza suas próprias 

licitações, que serão alvo de auditoria por amostragem no decorrer do ano. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos 

trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize a sua 

realização na data estipulada, tais como: Trabalhos Especiais, Atendimento ao 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ou Órgão de Controle Externo, assim 

como atividades não previstas. 

O resultado das atividades de auditoria será levado ao conhecimento do 

Gestor envolvido no sistema para que tomem conhecimento e adotem as 

providências que se fizerem necessárias. As constatações, recomendações e 

pendências farão parte do relatório de auditoria.  
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Ao final do exercício, será emitido relatório anual das atividades internas 

considerando o controle efetivo realizado, bem como o cumprimento das 

recomendações e sugestões expedidas. O PAAI em atendimento ao princípio da 

publicidade dos atos da Administração Pública será disponibilizado na íntegra no 

Sítio da Prefeitura Municipal de Alegre. 

 

 

 

 

 

 

Alegre/ES, 20 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

DANYEL FERREIRA SUETH 

Coordenador Geral de Controle Interno 

Decreto nº 10.166/2017 

 
 


