
DECRETO NORMATIVO N.º 2682/2014 
 

 
ESTABELECE O PLANO ANUAL DE AUDITORIA 
INTERNA – PAAI, PARA O EXERCICIO DE 2015, DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS/ES. 

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, no uso de suas atribuições legais que são 

conferidas e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle Interno do Município, no 

âmbito do Poder Executivo; 

- CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao 

disposto da Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro da Lei Complementar 

nº 101/2000 e Lei nº 4.320/1964, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as 

normas especificas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 

- CONSIDERANDO o disposto no inciso V do Art. 5º da Lei Municipal 2391/2012 que 

reza sobre a responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno em medir e avaliar a 

eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos 

diversos sistemas administrativos; 

  - CONSIDERANDO que nos termos da Instrução Normativa SCI N° 002/2012, cabe a 

UCCI – Unidade Central de Controle Interno, elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), 

com base nas prioridades do município; 

- RESOLVE apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), da Prefeitura Municipal 

de Domingos Martins, para o exercício de 2015, que consiste na analise e verificação sistemática 

dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais e a 

existência e adequação dos controles internos baseados nos princípios da legalidade, 

legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna para o Exercício de 2015, 
que segue anexa como parte integrante do presente decreto.  



 
Art. 2º Poderão ser realizadas auditorias especiais, em sistemas administrativos não 

compreendidos neste Plano Anual de Auditoria Interna. 

Art. 3º O cronograma de atividades consta no anexo único deste decreto, podendo sofrer 
alterações, supressão ou expansão de suas atividades quando necessárias. 

 
Art. 4º Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os esclarecimentos 

e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.  
 
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique-se e Cumpre-se. 

 

Domingos Martins – ES, 23 de dezembro de 2014. 

 

 

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA 

Prefeito  

 

 

 



 

Prefeitura Municipal de Domingos Martins 
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1. APRESENTAÇÃO 

A auditoria interna será executada primordialmente pelo Controlador Interno Municipal, Gerente de 

Controle Interno e Auditoria, Auditor Interno (concurso em andamento) e os assistentes de controles e 

demais servidores lotados na Unidade Central de Controle Interno. 

Para a elaboração do PAAI levaram-se em consideração as legislações municipais vigentes e demais 

legislações especificas bem como as Instruções Normativas emanadas da parte do Tribunal de Contas 

do Estado.  

Na seleção dos sistemas a serem auditados foram 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 bem como recomendações da UCCI. 

Neste sentido, foi estabelecido um cronograma objetivando a melhoria das operações e resultados da 

gestão, dentro da perspectiva preventiva de otimização das ações administrativas da Prefeitura 

Municipal de Domingos Martins. 

2. DA FINALIDADE DA AUDITORIA 

A Auditoria Interna tem por finalidade avaliar o cumprimento dos Sistemas Administrativos auditados 

quanto ao segmento dos procedimentos das Instruções Normativas já implantadas na Administração, 

baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como 

recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados.  

3. DA ABRANGÊNCIA 

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) contempla os sistemas que serão auditados, a finalidade e as 

demais informações que se fizerem necessárias. 

4. DOS PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS 

Os procedimentos e as técnicas de auditoria a serem utilizadas poderão ser conceituados como o 

conjunto de verificações e averiguações que permitirão obter evidências ou provas suficientes e 

adequadas para analisar as informações para a formulação e fundamentação da opinião da equipe de 

auditoria, que depois as processarão e levarão ao conhecimento do auditado e da Administração. 
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5. DA AUDITORIA PREVENTIVA 

As auditorias preventivas serão realizadas ao tempo do ato, procedimento ou processo, tendo por fim 

atenuar possíveis impropriedades na execução dos mesmos. As demais auditorias analisam os 

procedimentos a posteriori de sua realização, e buscam conferir se os princípios básicos da 

Administração Pública e demais normatizações pertinentes foram devidamente aplicadas. As análises da 

Auditoria Interna têm por finalidade precípua esclarecer questões conflitantes e irregulares, cientificando 

aos auditados da importância em submeter-se às normas vigentes. 

6. DOS FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAAI 

O planejamento dos trabalhos de auditorias da UCCI foi pautado observando as necessidades 

administrativas da gestão e observações efetuadas no transcorrer do exercício de 2014 pela UCCI. 

Os sistemas foram selecionados considerando o acompanhamento dos integrantes da UCCI bem como 

manifestações dos Auditores Externos do Tribunal de Contas do Estado, em procedimentos de auditoria 

externa aplicada. 

No decorrer do exercício de 2015 poderão ser incluídos outros setores e sistemas para ser objeto de 

auditoria, caso se faça necessário. 

7. DOS SISTEMAS ENVOLVIDOS 

Com base no exposto acima e considerando a relevância e a vulnerabilidade de cada sistema 

administrativo, foi selecionado para auditar, especialmente os seguintes Sistemas: 

o SLC – Sistemas de Compras, Licitações e Contratos 

o STR – Sistema de Transporte 

o SRH – Sistema de Administração e Recursos Humanos 

o SPA – Sistema de Controle Patrimonial 

o SCO – Sistema de Contabilidade 

o SEC – Sistema de Educação 

o SPP – Sistema de Previdência Própria 
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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 5 (cinco) dias úteis antes do início da data prevista para a realização da auditoria, podendo 

neste documento conter solicitações de documentos e informações que se fizerem necessárias à 

execução dos trabalhos. 

Simultaneamente às atividades de auditoria nos sistemas supracitados, a UCCI acompanhará a 

execução dos trabalhos das demais unidades administrativas envolvidas nos seguintes Sistemas: 

o SCI – Sistema de Controle Interno 

o SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento 

o SCV – Sistema de Convênios e Consórcios 

o SPP – Sistema de Saúde Pública 

o STB – Sistema de Tributos 

o SBE – Sistema de Bem-Estar Social 

o SCS – Sistema de Comunicação Social 

o SJU – Sistema Jurídico 

o SSG – Sistema de Serviços Gerais 

o STI – Sistema de Tecnologia da Informação 

o SSI – Sistema de Serviços Internos 

o SAP – Sistema de Arquivo Público 

o SPOP – Sistema de Projetos e Obras Públicas 

Quanto aos sistemas elencados a acima, a UCCI exercerá controle preventivo, mediante 

acompanhamento das unidades executoras quanto à: 

a) Elaboração dos seus controles internos, visando ao seu aprimoramento; 

b) Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada sistema, bem 

como auxiliando na edição de novas normativas para procedimentos de rotinas desprovidos de 

regulamentação. 
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No exercício do controle preventivo a UCCI adotará as seguintes medidas: 

a) Realizar encontros e reuniões com os servidores das unidades para dirimir eventuais dúvidas e 

questionamentos acerca da aplicabilidade, alcance e cumprimento das instruções normativas; 

b) Emitir de pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando constatada pela 

UCCI falha nos procedimentos de rotinas;  

c) Responder consultas das unidades executoras quanto à legalidade, legitimidade e 

economicidade de procedimentos de trabalho, bem como, nos casos de interpretação e/ou 

indicação da legislação aplicável a determinadas situações hipotéticas; 

d) Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestações e recomendações de 

órgãos de controle externo que possam implicar diretamente na gestão dos Sistemas; 

e) Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência dos trabalhos 

administrativos;  

f) Realizar demais atos de controle preventivo inerente às funções de Controle Interno da UCCI. 

O controle preventivo da UCCI será realizado junto a esses Sistemas durante todo o exercício de 2015, 

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 aos Sistemas. 

Ressalta-se que mesmo selecionando os Sistemas a ser auditados, a UCCI também adotará as medidas 

de controle preventivo para as suas unidades, da mesma forma que, havendo a necessidade, os 

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

Prefeito Municipal, poderão ser objetos de auditoria especial no decorrer do ano de 2015. 

8. AUDITORIA INTERNA PREVISTA 

Serão estabelecidas as Auditorias previstas para o Exercício de 2015, de acordo com o cronograma 

(ANEXO I) parte integrante deste PAAI. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os exames serão independentes e objetivam, tratando de maneira genérica, avaliar e contribuir para a 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade da organização, dos programas e atividades, com a 

finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. 
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O resultado da análise da auditoria interna será informado ao responsável pela Unidade auditada, 

mediante relatório preliminar, de forma a possibilitar a manifestação dessa unidade antes da emissão do 

Relatório Final. 

Após a discussão prévia com os interessados sobre as constatações e observações decorrentes do 

trabalho, será emitido o Relatório Final de Auditoria que será submetido à apreciação do Prefeito 

Municipal, contendo recomendações pertinentes, observados os critérios de precisão, concisão, clareza 

e oportunidade. 

No decorrer do exercício, poderá haver alterações no cronograma de execução dos trabalhos, em função 

de fatores que prejudiquem a sua realização no período estipulado, tais como: treinamentos, trabalhos 

especiais, carência de pessoal e outros fatores não previstos. 

 

Domingos Martins – ES, 23 de dezembro de 2014. 

 

 

Luiz Carlos Prezoti Rocha 
Prefeito Municipal 

 

 

Izabel Maria Majevski 
Controlador Interno
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ANEXO I 
ÀREA DE 
ATUAÇÃO 

N° DA 
AÇÃO 

PROCEDIMENTO BASE LEGAL AMOSTRAGEM PERIODO 

SLC – 

Sistemas de 

Compras, 

Licitações e 

Contratos 

1.1 Verificar a legalidade dos Processos 

licitatórios na modalidade pregão, 

convite, tomada de preços ou 

concorrência e sua execução. 

Lei Federal nº 8.666/93 e lei 

4320/64, Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

101/2000 e demais legislação 

pertinente. 

Analisar 10 % (dez por 

cento) dos processos por 

cada modalidade ou 

dependendo integral. 

 

Junho/2015 

1.2 Verificar a conformidade das 

aquisições e contratações por 

dispensa de licitação e sua execução. 

Com base no artigo 24, incisos 

I a XXXI da Lei nº 8.666/93 e 

demais legislação pertinente. 

Analisar 10% (dez por 

cento) do total dos 

processos. 

 

Julho/2015 

1.3 Verificar a conformidade das 

contratações e compras onde a 

licitação foi considerada inexigível e 

sua execução. 

Lei Federal nº 8.666/93 

Analisar 10% (dez por 

cento) caso necessário 

será analisado num total. 

 

Julho/2015 

1.4 Análise de todos os processos 

licitatórios quanto à regularidade, e de 

acordo com o Check-list via sistema de 

Controle Interno.  

Lei Federal nº 8.666/93 

Analisar 100% (cem por 

cento) do total dos 

processos licitatórios. 

Janeiro a 

dezembro/2015 

Continuado. 
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STR – 

Sistema de 

Transporte 

2.1 Verificar o Controle da frota de 

veículos e Máquinas/Equipamentos 

pesados. 

Instrução Normativa STR - Nº. 

001/2014 

Analisar 100% (cem por 

cento) dos procedimentos, 

utilizando o sistema de 

frota. 

Agosto/2015 

2.2 Verificar a legalidade do 

abastecimento dos veículos/máquinas 

e execução dos processos de 

despesas, confrontando com a 

quilometragem rodada. 

Instrução Normativa STR - Nº. 

001/2014, Lei Federal nº 

8.666/93 e Lei 4.320/64 e 

demais legislação relacionado 

à matéria. 

Analisar 10% (dez por 

cento) da execução 

confrontando com o 

processo licitatório. 

Agosto/2015 

2.3 Verificar o controle de itinerário da 

frota de veículos da PMDM. 

Instrução Normativa STR – N.º 

001/2014, Anexo I - Mapa 

Diário do veículo.  

Analisar 10% (dez por 

centro), 
Agosto/2015 

SRH – 

Sistema de 

Administração 

e Recursos 

Humanos 

3.1 Verificar os procedimentos de 

nomeação do pessoal efetivo, levando 

em consideração o edital e o quadro 

de pessoal, antes de enviar o processo 

de nomeação para TCEES. 

Instrução Normativa nº 31/2014 

do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo, e 

demais normas municipais. 

Analisar 100% (cem por 

centro) dos processos de 

nomeação. 

A definir 

3.2 Verificar os índices com gasto de 

pessoal, como também as verbas de 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

nº 101/2000 e 4320/64 e 
Analisar 100% (cem por 

centro) da folha de 

Janeiro a 

dezembro/2015 
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pagamento, utilizando o resumo da 

folha de pagamento. 

demais legislação pertinente. pagamento 

SPA – 

Sistema de 

Controle 

Patrimonial 

4.1 Verificar se a localização, a 

conservação e a responsabilidade pela 

guarda dos bens, bem como a 

identificação, marcada em cada um 

deles, correspondem aos dados 

registrados. 

Instrução Normativa SPA – nº 

005/2013 

Analisar 5% (cinco por 

centro) do total dos bens 

móveis. 

Setembro/2015 

4.2 Verificar quanto à depreciação e 

reavaliação de bens móveis e imóveis. 

Instrução Normativa SPA – nº 

005/2013 

Analisar 5%(cinco por 

cento) dos bens. 
Setembro/2015 

SCO – 

Sistema de 

Contabilidade 

5.1 Verificar o Balancete mensal. Lei Federal nº 4.320/64; Lei 

complementar nº 101/2000. 
Não se aplica Mensal 

5.2 Analisar o cumprimento dos índices 

legais, Saúde, Educação e Despesa 

com Pessoal. 

Constituição Federal, Lei 

Federal nº 4.320/64; Lei 

Complementar nº 101/2000. 

Não se aplica Trimestral 

5.3 Verificar os procedimentos para a 

remessa de documentos e 

informações ao TCE-ES (Sistema 

Cidades Web) 

Lei Federal nº 4.320/64; Lei 

complementar nº 101/2000. 
Não se aplica Bimestral 
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SEC – 

Sistema de 

Educação 

7.1 Verificar situação do transporte 

escolar, processo licitatório, contratos 

e pagamentos. 

Instrução Normativa SEC – nº 

002/2014 – versão 02 
Analisar 10% (dez por 

centro) dos contratos. 
Novembro/2015 

SPP 

– Sistema de 

Previdência 

Própria 

8.1 Avaliar a eficácia dos procedimentos 

de controle inerentes ao Regime 

Próprio de Previdência Social 

Instrução Normativa SPP nº 

001, 002 e 003/2013 e demais 

legislações pertinentes. 

Analisar 20% (vinte por 

cento) dos processos de 

aposentadorias e pensões. 

Dezembro/2015 
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