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DECRETO NORMATIVO N.º 3370/2019 
 

APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA 
INTERNA – PAAI, PARA O EXERCICIO DE 
2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DOMINGOS MARTINS. 
 

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, 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. 

D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna para o Exercício de 2019, 

que segue anexo como parte integrante do presente decreto.  
Parágrafo único. O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) da Prefeitura 

Municipal de Domingos Martins, para o exercício de 2019, dispõe sobre procedimentos de 
análise 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. 

 
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, 16 de janeiro de 2019. 

 
WANZETE KRUGER 

Prefeito 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Domingos Martins (Unidade Central de 
Controle Interno) apresenta o Plano Anual de Auditoria – PAAI para o exercício de 2019, que 
disponibiliza o planejamento dos procedimentos de auditoria e controle a serem executados no 
próximo período, bem como a normatização operacional que será empregada como balizador das 
atividades propostas. 
 
As auditorias a serem realizadas no ano de 2019, exposta neste Plano, avaliarão o funcionamento 
e a regularidade de alguns Sistemas Administrativos, selecionados conforme aspectos de 
materialidade, relevância e vulnerabilidade verificadas por meio da elaboração da Matriz de Risco, 
junto ao Processo nº 4132/2018. Soma-se ainda, para a escolha dos setores a serem auditados, 
as avaliações, manifestações e pontos de controle (IN 43/2017) do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo (TCE-ES), do Ministério Público Federal (MPF) e da Controladoria Geral da 
União (CGU), sobre situações municipais específicas.  
 
Além das Auditorias, proceder-se-á também com a realização de Inspeções, que correspondem a 
ações de fiscalização sobre aspectos pontuais e específicos, com menor amplitude e formalidade. 
 
Toda a atuação desta Unidade de Controle será regida pelos princípios da legalidade, 
legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, e especialmente, pelos princípios de 
segregação de funções e preservação da independência. 
 
A seguir, são disponibilizados todos os sistemas que integram o conjunto operacional da 
Prefeitura de Domingos Martins, e, portanto, passíveis de auditoria: 
 
Tabela 1: Sistemas Operacionais da Prefeitura de Domingos Martins. 

SLC Sistema de Compras, Licitações e 
Contratos SCI Sistema de Controle Interno 

STR Sistema de Transporte  SPO Sistema de Planejamento e Orçamento 

SRH Sistema de Administração e Recursos 
Humanos SCV Sistema de Convênios e Consórcios 

SPA Sistema de Controle Patrimonial  STB Sistema de Tributos 
SCO Sistema de Contabilidade SBE Sistema de Bem-Estar Social 
SEC Sistema de Educação SCS Sistema de Comunicação Social 
SPP Sistema de Saúde Pública SJU Sistema Jurídico 
SPP Sistema de Previdência Própria SSG Sistema de Serviços Gerais 
STI Sistema de Tecnologia da Informação  SSI Sistema de Serviços Internos 
SAP Sistema de Arquivo Público SPOP Sistema de Projetos e Obras Públicas 

SAPPS Sistema de Aprovação de Projetos de 
Parcelamento de Solo SIMPOA Sistema de Inspeção Municipal de 

Produtos de Origem Animal 
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
O Controle Interno disporá das atribuições que lhes são conferidas nos seguintes instrumentos: 

• Art. 31 e 70 da Constituição Federal de 1988; 
• Lei Federal nº 4320/64;  
• Lei Federal Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;  
• Resolução 227/2011, alterada pela Resolução 257/2013 do TCE-ES;  
• Lei Orgânica nº 1078/1990 do Município de Domingos Martins;  
• Lei Municipal nº 2391/2012;  
• Instrução Normativa nº 02-Versão 02-Sistema de Controle Interno;  
• Manual de Auditoria Interna aprovado pelo Decreto Normativo nº 2759/2015; 

 
E demais normas pertinentes a matéria. 
 

3. DA FINALIDADE  
 
As atividades de Auditoria a serem desenvolvidas, bem como as atividades periódicas executadas 
pela Unidade de Controle Interno, exercerão o controle prévio, concomitante e posterior sobre 
todos os atos contábeis orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, objetivando o 
cumprimento das exigências e legais e normativas sobre a matéria, bem como das metas 
previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 
Além disso, procederá a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão adotados 
pelos setores. 
 
Ainda, as Auditorias verificarão a aplicação das normas internas, das legislações vigentes, e das 
orientações do TCE-ES; avaliadas a eficiência, eficácia e economia na aplicação e utilização dos 
recursos públicos e irão propor melhorias visando ao aperfeiçoamento dos procedimentos internos 
como um todo. 
 

4. DOS INSTRUMENTOS DO CONTROLE INTERNO 
 
Serão Instrumentos adotados pela Unidade de Controle Interno durante os trabalhos de Auditoria: 
 

I- Plano de Auditoria – documento que descreve de forma objetiva, os órgãos a 
serem auditados, o responsável pelo desenvolvimento das atividades de Auditora, a 
finalidade e os objetos da Auditoria e o período que a mesma será desenvolvida. 

II- Projeto de Fiscalização – documento que aborda as razões da auditoria, bem 
como seus objetivos e o cronograma de realização dos trabalhos. 

http://www.domingosmartins.es.gov.br/
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III- Plano Amostral – documento que dispõe sobre as técnicas empregadas para a 
seleção da amostra sobre a qual serão aplicadas as técnicas de Auditoria, quando 
o universo populacional for significativamente extenso e inviável de ser analisado 
como um todo. 

IV- Matriz de Planejamento – é o papel de trabalho em que são registrados os passos 
e procedimentos a serem realizados na fase de execução para que o objetivo da 
auditoria seja alcançado. Ela esquematiza as informações relevantes do 
planejamento e dos procedimentos de uma auditoria, com o propósito de orientar a 
equipe na fase de execução. É uma ferramenta de auditoria que torna o 
planejamento mais sistemático e dirigido, facilitando a comunicação de decisões 
sobre metodologia entre a equipe e os superiores hierárquicos e auxiliando na 
condução dos trabalhos de campo. 

V- Comunicações Internas e Ofícios – documentos que objetivam, no decorrer dos 
trabalhos, transmitir informações ao Prefeito e aos órgãos auditados sobre a 
realização da Auditoria e para a solicitação de informações destes mesmos órgãos. 

VI- Questionários – instrumentos encaminhados as unidades gestoras auditadas, com 
o intuito de obter e/ou confirmar informações sobre o objeto fiscalizado, por meio de 
questionamentos elaborados pela equipe de Auditoria. 

VII- Registro de Reunião – instrumento elaborado para documentar e registrar o 
conteúdo de reuniões realizadas com os servidores responsáveis pelos órgãos 
auditados. 

VIII- Registro de Entrevista – instrumento elaborado para documentar e registrar a 
técnica de entrevista realizada com os servidores dos órgãos auditados, com o 
intuito de obter e/ou confirmar informações sobre o objeto fiscalizado. 

IX- Nota de Auditoria – documento que informa aos gestores das unidades avaliadas 
irregularidades detectadas ao longo da auditoria que devem ser corrigidas em 
caráter de urgência e que, portanto, não podem aguardar o encerramento da 
auditoria para serem providenciadas.  

X- Matriz de Achados – é o papel de trabalho em que são registrados de forma 
objetiva os achados, isto é, as situações encontradas na análise do objeto 
escolhido. 

XI- Relatório de Auditoria – documento que informa aos gestores das unidades 
avaliadas os achados de auditoria, bem como as recomendações para adequar as 
inconformidades detectadas. 

XII- Relatório de Acompanhamento – documento emitido com base em reavaliação 
do objeto, realizada em um determinado período posterior a Auditoria, com o intuito 
de avaliar o empenho do órgão auditado na realização dos ajustes e adequações 
das inconformidades detectadas na Auditoria. 

XIII- Notificação – documento que informa ao Prefeito as irregularidades detectadas no 
setor auditado, e que não foram corrigidas dentro do prazo estipulado. 

http://www.domingosmartins.es.gov.br/
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XIV- Representação ao Tribunal de Contas – comunicação ao TCE-ES sobre 
irregularidade grave, irregularidade que importe prejuízo ao erário (desde que não 
reparado integralmente), ou irregularidade já notificada, mas não sanada. 

 
5. DOS PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 
Os procedimentos e técnicas de auditoria são responsáveis pela obtenção de evidências de 
auditoria suficientes e apropriadas, para sustentar a opinião do auditor sobre a situação 
apresentada.  
 
As principais técnicas aplicadas na Prefeitura de Domingos Martins, resumem-se em: exames 
físicos; análise documental, confirmação com terceiros; conferências de somas e cálculos; 
exames dos lançamentos contábeis; entrevistas; preenchimento de questionários, exame de livros 
e registros auxiliares; correlação das informações obtidas; observação direta das atividades. 
Sendo que a maioria delas é realizada por meio de amostragem, dado o grande número de 
objetos a serem avaliados. 
 

6. DAS FASES DE AUDITORIA 
 
As auditorias serão desenvolvidas conforme cronograma geral de atividades disposto a seguir:  
 
Tabela 2: Etapas da Auditoria. 

PLANEJAMENTO 

 Elaboração dos documentos iniciais para instrução do processo de 
auditoria: 
- Plano de Auditoria; 
- Termos de Designação e de Não Impedimento; 
- Termos de Apresentação da Equipe e de Comunicação da 
Auditoria; 
- Matriz de Planejamento; 
- Projeto de Fiscalização; 
- Plano Amostral; 

 Estudo prévio do setor a ser auditado, bem como das legislações 
que o normatizam; 

 Envio das comunicações ao Prefeito e aos setores auditados; 
 Envio das solicitações de informações aos órgãos auditados, bem 

como das datas em que serão realizadas visitas aos locais dos 
mesmos. 

EXECUÇÃO 

 Recebimento, análise e processamento estatístico das 
documentações e processos disponibilizados pelos Setores, de 
acordo com os parâmetros pré-definidos; 

 Inspeção online e física de documentos e processos; 
 Realização de entrevistas com os servidores para maiores 

http://www.domingosmartins.es.gov.br/
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esclarecimentos em caso de dúvidas; 
 Visitas aos locais auditados quando necessário; 
 Elaboração da Matriz de Achados. 

RELATÓRIO 

 Discussões com o supervisor do trabalho sobre as Evidências de 
Auditoria encontradas e elaboração do relatório preliminar; 

 Revisão do Relatório Preliminar e elaboração do Relatório Final de 
Auditoria. 

ACOMPANHAMENTO 

 Realização novas entrevistas, visitas e análises documentais para 
averiguar se houve a correção das irregularidades e falhas 
detectadas; 

 Elaboração do Relatório de Acompanhamento. 
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7. DAS AUDITORIAS E INSPEÇÕES NO PLANO DE AÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 
 
Tabela 3: Das Auditorias e Inspeções no Plano de Ação do Controle Interno para o exercício de 2019. 

PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO 2019 
JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1. AUDITORIA (PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA)  
1.1. Auditoria conforme Pontos de Controle previstos no 

MODELO 7 – TABELA REFERENCIAL – Auditorias de 
Conformidade, constante da IN 43/2017; 

   X     X    

1.2. Auditorias definidas com base na análise de risco (Matriz de 
Risco) ou por demandas específicas; 

 X      X     

2. INSPEÇÕES   X    X   X   
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8. DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS DISPONÍVEIS DO CONTROLE INTERNO PARA AS AUDITORIAS 
E INSPEÇÕES 

 
Tabela 4: Distribuição das horas do Controle Interno em Auditorias e Inspeções. 

Atividade Horas/ano % 
1. AUDITORIA (PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA) 500 22,7 
2. INSPEÇÕES 280 12,7 

TOTAL 780 35,4 
 

9. DAS AUDITORIAS E INSPEÇÕES PREVISTAS COM BASE NA MATRIZ DE RISCO 
 
Conforme a matriz de risco elaborada no processo nº 4.132/2018, como resultado dos questionários de 
Avaliação do Controle Interno, bem como da análise crítica dos setores realizada pela Controladoria, serão 
auditados no exercício de 2019: 
 
Tabela 5: Sistema a serem auditados ou inspecionados no exercício de 2019. 

SISTEMA OBJETO PERÍODO 

SSP – Sistema de Saúde Pública 
– AUDITORIA 

Legalidade, eficiência e economicidade 
dos atos administrativos realizados na 
aquisição de medicamentos e os 
mecanismos de distribuição dos mesmos 
aos munícipes; 

Fevereiro a Julho 

SRH – Sistema de Administração 
e Recursos Humanos – 

AUDITORIA 

Legalidade, eficiência e economicidade 
dos atos administrativos derivados de 
pessoal: 
- Folha de pagamento; 
- Atestados Médicos; 
- Horas Extras; 

Agosto a Dezembro 

STR – Sistema de Transporte - 
INSPEÇÃO 

Legalidade, eficiência e economicidade 
dos atos praticados na contratação e 
realização de abastecimentos dos 
veículos da frota municipal. 

Março a Junho 

SCL – Sistema de Compras, 
Licitações e Contratos - 

INSPEÇÃO 

Legalidade, eficiência e economicidade 
no que concerne a fiscalização dos 
contratos e acompanhamento da 
execução do objeto contratado nos 
processos licitatórios e processos de 
contratação direta. 

Julho a Setembro 

SLFOP – Sistema de 
Licenciamento e Fiscalização de 
Obras Particulares - INSPEÇÃO 

Legalidade, eficiência e economicidade 
dos atos praticados no Licenciamento e 
Fiscalização de Obras Particulares. 

Outubro a Dezembro 
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Ainda, sobre as temáticas “Obras” e “Tecnologia da Informação”, que também apresentaram risco muito 
alto, e não foram incluídas no rol de atividades a serem realizadas no exercício de 2019, a Controladoria 
manifesta-se, por justificar tal preterimento, com base na ausência de profissionais capacitados para 
fiscalizar os referidos setores na Controladoria, considerando seu alto de grau de especificidade e 
complexidade. 
 

10. DAS AUDITORIAS PREVISTAS COM BASE NOS PONTOS DE CONTROLE REFERENCIAIS 
DEFINIDOS NA IN 43/2017 DO TCE-ES  
 

Com base na Tabela de Pontos de Controle a serem avaliados pelo Controle Interno, no decorrer dos 
exercícios financeiros, publicada como anexo da Instrução Normativa nº 43/2017 do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo (TCE-ES), bem como da análise crítica da capacidade do Controle Interno, foram 
selecionados os seguintes pontos para serem analisados em 2019: 

 
Tabela 6: Pontos de Controle definidos na IN 43/2017 do TCE-ES a serem auditados no exercício de 2019. 

CONTAS DE GOVERNO 
PONTOS DE CONTROLE - 

AUDITORIA OBJETO PERÍODO 

Prestação de contas anual – 
execução orçamentária 

Avaliar se a prestação de contas anual do chefe 
do Poder Executivo evidencia o desempenho da 
arrecadação em relação à previsão, destacando 
as providências adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e combate à 
sonegação, as ações de recuperação de 
créditos nas instâncias administrativa e judicial, 
bem como as demais medidas para incremento 
das receitas tributárias e de contribuições. 

Trimestral  

Transferência de recursos 
orçamentários ao Poder 

Legislativo. 

Avaliar se os recursos correspondentes às 
dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, destinados 
aos órgãos do Poder Legislativo, foram 
transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 
de cada mês, em duodécimos. 

Trimestral 

Equilíbrio Financeiro e Atuarial Verificar a manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial no ente que instituir ou mantiver RPPS. Anual 

Dívida ativa e demais créditos 
tributários – cobrança regular 

Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à 
cobrança da dívida ativa e dos demais créditos 
tributários de competência do ente da 
federação. 

Trimestral 

Educação – aplicação mínima 
Avaliar se a aplicação de recursos na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino 
atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no 

Trimestral 
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mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino, 
considerando recursos aplicados a totalidade de 
despesas liquidadas compatíveis à função de 
governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB. 

Educação – remuneração dos 
profissionais do magistério 

Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% 
dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica 
em efetivo exercício. 

Trimestral 

Saúde – aplicação mínima 

Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços 
públicos de saúde, recursos mínimos 
equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, 
pelo estado e pelos municípios, da totalidade da 
arrecadação de impostos e das transferências 
que compõem a base de cálculo conforme 
previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012 

Trimestral 

Despesas com pessoal – limite 
Avaliar se os limites de despesas com pessoal 
estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram 
observados. 

Trimestral 

Despesas com pessoal – 
descumprimento de limites – 

nulidade do ato 

Avaliar se foram praticados atos que 
provocaram aumento das despesas com 
pessoal sem observar as disposições contidas 
nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF. 

Trimestral 

Despesas com pessoal – limite 
prudencial – vedações 

Avaliar se as despesas totais com pessoal 
excederam 95% do limite máximo permitido 
para o Poder e, no caso de ocorrência, se as 
vedações previstas no artigo 22, parágrafo 
único, incisos I a V, da LRF foram observadas. 

Trimestral 

Despesas com pessoal – 
extrapolação do limite – 

providências / medidas de 
contenção 

Avaliar se as despesas totais com pessoal 
ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 
da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas 
saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º 
e 4º da CF 88) foram adotadas. 

Trimestral 

Transferências para o Poder 
Legislativo Municipal 

Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo 
Municipal obedeceram os dispositivos contidos 
no § 2o do artigo 29-A da CRFB/88. 

Trimestral 

LDO – compatibilidade com 
Plano Plurianual. 

Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas 
estabelecidas na LDO estiveram compatíveis 
com o PPA aprovado para o exercício. 

Trimestral 

LDO – Anexo de Metas Fiscais – Avaliar se a LDO aprovada para o exercício Trimestral 
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abrangência continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo 
metas anuais relativas a receitas e despesas, 
resultados nominal e primário, montante da 
dívida pública, dentre outras informações, na 
forma estabelecida pela LRF. 

LDO – Anexo de Metas Fiscais 
Conteúdo 

Avaliar se os demonstrativos que integraram o 
Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para 
o exercício foram elaborados em observância 
ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado 
pela STN. 

Trimestral 

LDO – Anexo de Riscos Fiscais – 
abrangência 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício 
continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os 
passivos contingentes e outros riscos capazes 
de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso esses 
passivos e riscos se concretizassem. 

Trimestral 

LDO – Anexo de Riscos Fiscais – 
conteúdo 

Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e 
Providências que integrou a LDO aprovada para 
o exercício foi elaborado em observância ao 
Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela 
STN.  

Trimestral 

Programação orçamentária – 
disponibilização de estudos e 

estimativas de receitas. 

Avaliar se o Poder Executivo colocou à 
disposição dos demais Poderes e do Ministério 
Público, no mínimo trinta dias antes do prazo 
final para encaminhamento de suas propostas 
orçamentárias, os estudos e as estimativas das 
receitas para o exercício subsequente, inclusive 
da corrente líquida, e as respectivas memórias 
de cálculo.  

Trimestral 

LOA – compatibilidade com a 
LDO e com o Plano Plurianual. 

Avaliar se os programas de governo, projetos e 
atividades previstos na LOA estiveram 
compatíveis com a LDO e PPA. 

Trimestral 

Despesa pública – criação, 
expansão ou aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete 
aumento da despesa – afetação 

das metas fiscais. 

Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento 
de despesas de caráter continuado, avaliar se 
foram observadas as condições previstas no 
artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos 
financeiros decorrentes do ato praticado não 
afetarão as metas fiscais dos exercícios 
seguintes e serão compensados por aumento 
permanente de receitas ou pela redução 
permanente de despesas. 

Trimestral 

Execução de programas e Avaliar se houve execução de programas ou Trimestral 
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projetos projetos de governo não incluídos na lei 
orçamentária anual. 

Execução de despesas – 
créditos orçamentários 

Avaliar se houve realização de despesas ou a 
assunção de obrigações diretas que excederam 
os créditos orçamentários ou adicionais. 

Trimestral 

Créditos adicionais – autorização 
legislativa para abertura 

Avaliar se houve abertura de crédito adicional 
suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos 
correspondentes. 

Trimestral 

Créditos adicionais – decreto 
executivo 

Avaliar se os créditos adicionais (suplementares 
ou especiais) autorizados por lei foram abertos 
mediante edição de decreto executivo. 

Trimestral 

Autorização legislativa para 
instituição de fundos de 

qualquer natureza 

Avaliar se houve instituição de fundos de 
qualquer natureza, sem prévia autorização 

legislativa. 
Trimestral 

Créditos extraordinários – 
abertura 

Avaliar se houve abertura de crédito 
extraordinário para realização de despesas que 

não atenderam situações imprevisíveis e 
urgentes, como as decorrentes de guerra, 
comoção interna ou calamidade pública, 

observado o disposto no art. 62 da CRFB/88. 

Trimestral 

Transparência na gestão – 
instrumentos de planejamento e 

demonstrativos fiscais 

Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive 
em meios eletrônicos de acesso público, aos 

seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, 
Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO 
e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão 
de Controle Interno e Externo, dentre outros. 

Avaliar, inclusive, se foram observadas as 
disposições contidas nos artigos 52 a 58 da 

LRF. 

Trimestral 

 
CONTAS DE GESTÃO - RPPS 

PONTOS DE CONTROLE - 
AUDITORIA OBJETO PERÍODO 

Pagamento das obrigações 
previdenciárias - parte patronal Balancetes e demonstrativos consolidados.  Semestral 

Retenção/Repasse das 
contribuições previdenciárias- 

parte servidor 
Balancetes e demonstrativos consolidados. Semestral 

Equilíbrio Financeiro e Atuarial Verificar a manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial no ente que instituir ou mantiver RPPS. Anual  

Equilíbrio financeiro e atuarial – Avaliar, nos institutos próprios de previdência Anual 
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Plano de Equacionamento social onde for verificado desequilíbrio 
financeiro e atuarial, se estão sendo instituídas 
medidas com vistas ao reequilíbrio do regime 
próprio de previdência. 

Base de Cálculo de 
contribuições - RPPS 

Verificar a existência de uma base de 
contribuição regulamentada no ente e se 
contribuições previdenciárias estão sendo  
calculadas e retidas respeitando essa base de 
cálculo. 

Semestral 

Alíquota de contribuição – 
Fixação 

Verificar se as alíquotas de contribuição 
vigentes na legislação local estão compatíveis 
com a legislação previdenciária. 

Semestral 

Servidores Cedidos 
Verificar se o RPPS é cientificado formalmente 
ou é parte do contrato/termo de cessão de 
servidores. 

Semestral 

Compensação Previdenciária 

Verificar se a Unidade Gestora do RPPS adota 
rotina de envio dos processos ao Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) a fim de gerar o 
direito a receber a receita de compensação 
previdenciária. 

Semestral 

Orçamento 

Verificar se o orçamento está utilizando a 
correta fonte de recursos definida por 
Resolução deste Tribunal, aplicáveis a gestão 
previdenciária. 

Semestral 

Orçamento  

Verificar se no orçamento do RPPS que recebe 
cobertura de insuficiência financeira para 
complementação da folha de benefícios possui 
despesa fixada no mesmo montante 
correspondente na fonte de recursos do 
tesouro. 

Semestral 

Transparência 

Verificar se a unidade gestora do RPPS 
disponibiliza ao público, inclusive por meio 
eletrônico, informações atualizadas e relatórios 
contábeis, financeiros,  
previdenciários acerca do respectivo regime, 
bem como os critérios e parâmetros adotados 
para garantir o seu equilíbrio financeiro e 
atuarial. 

Semestral 

Atuação dos conselhos de 
previdência 

Avaliar se os membros do Conselho ou órgão 
deliberativo do RPPS possuem os seguintes 
critérios: efetividade, paridade, legitimidade e 
grau de instrução compatível com as atividades 

Semestral 
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do RPPS. 

Política de Investimento 
Verificar se foi instituída no exercício anterior, a 
Politica de Investimento para exercício 
financeiro subsequente. 

Semestral 

Aplicação dos recursos Avaliar se os recursos financeiros do RPPS 
estão aplicados em instituições oficiais. Semestral 

Registro de Pensões 
Verificar se as pensões concedidas pelo RPPS 
estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de 
registro. 

Semestral 

Despesa Administrativa – fixação 
em lei 

Verificar se o percentual para despesa 
administrativa foi fixado em lei.  

Semestral 

Pessoal – função de confiança e 
cargos em comissão 

Avaliar se as funções de confiança estão sendo 
exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em 
comissão destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 

Semestral 

Pessoal – contratação por tempo 
determinado 

Avaliar a legislação específica do órgão 
disciplinando a contratação por tempo 
determinado observando se as contratações 
destinam-se ao atendimento de necessidade 
temporária e de excepcional interesse público. 

Semestral 

Pessoal – teto 
Avaliar se o teto remuneratório dos servidores 
públicos vinculados ao órgão obedeceu o 
disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88. 

Semestral 

Realização de despesas sem 
previsão em lei específica. 

Avaliar se houve pagamento de despesas com 
subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias 
e jetons não autorizados por lei específica. 

Semestral 

Processos Físicos disponíveis 
no Instituto Verificação “in loco” de documentos Semestral 

Reajuste de proventos conforme 
RGPS Verificação documental Semestral 

Revisão de aposentadorias por 
invalidez e pensões delas 

decorrentes 
Verificação documental Semestral 

Pagamento dos adicionais de 
qüinqüênio de efetivo exercício 

incorporados aos proventos 
Verificação documental Semestral 

Legislação previdenciária 
municipal Verificação documental Semestral 
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CONTAS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PONTO DE CONTROLE - 

AUDITORIA OBJETO PERÍODO 
Despesa – realização sem prévio 

empenho 
Avaliar se foram realizadas despesas sem 
emissão de prévio empenho. Trimestral 

Registro por competência – 
despesas previdenciárias 

patronais 

Verificar se foram realizados os registros 
contábeis orçamentários e patrimoniais, das 
despesas com obrigações previdenciárias, 
decorrente dos encargos patronais da entidade 
referentes às alíquotas normais e 
suplementares, observando o regime de 
competência. 

Trimestral 

Pagamento das obrigações 
previdenciárias – parte patronal 

Verificar se houve o pagamento tempestivo das 
contribuições previdenciárias decorrentes dos 
encargos patronais da entidade, referentes às 
alíquotas normais e suplementares. 

Trimestral 

Registro por competência – 
multas e juros por atraso de 

pagamento 

Verificar se houve o registro por competência 
das despesas orçamentárias e das Variações 
Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e 
juros decorrentes do atraso no pagamento das 
obrigações previdenciárias. 

Trimestral 

Retenção/Repasse das 
contribuições previdenciárias- 

parte servidor 

Verificar se houve a retenção das contribuições 
previdenciárias dos servidores e o seu 
respectivo repasse tempestivo ao regime de 
previdência. 

Trimestral 

Parcelamento de débitos 
previdenciários 

Verificar se os parcelamentos de débitos 
previdenciários:  
a) estão sendo registrados como passivo da 
entidade;  
b) estão sendo registrados como ativo a receber 
no RPPS;  
c) se seu saldo total está sendo corrigido 
mensalmente, por índice oficial e registrado 
como passivo no ente devedor e como ativo no 
RPPS;  
d) se estão sendo registrados mensalmente os 
juros incidentes sobre o saldo devedor no ente 
devedor e como ativo no RPPS;  
e) se as parcelas estão sendo pagas 
tempestivamente.  

Trimestral 

Medidas de Cobrança- Créditos 
Previdenciários a Receber e 

Avaliar se as obrigações previdenciárias não 
recolhidas pelas unidades gestoras, foram Trimestral 
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Parcelamentos a Receber objeto de medidas de cobrança para a exigência 
das obrigações não adimplidas pelo gestor do 
RPPS e pelo Controle Interno. 

Bens em estoque, móveis, 
imóveis e intangíveis – registro 
contábil compatibilidade com 

inventário. 

Avaliar se as demonstrações contábeis 
evidenciam a integralidade dos bens em 
estoque, móveis, imóveis e intangíveis em 
compatibilidade com os inventários anuais, bem 
como, as variações decorrentes de depreciação, 
amortização ou exaustão, e as devidas 
reavaliações. 

Trimestral 

Bens móveis, imóveis e 
intangíveis – Registro e controle 

Avaliar se os registros analíticos de bens de 
caráter permanente estão sendo realizados 
contendo informações necessárias e suficientes 
para sua caracterização e se existe a indicação, 
na estrutura administrativa do órgão, de 
agente(s) responsável(is) por sua guarda e 
administração.  

Trimestral 

Disponibilidades financeiras – 
depósito e aplicação 

Avaliar se as disponibilidades financeiras foram 
depositadas em instituições financeiras oficiais. Trimestral 

Disponibilidades financeiras – 
depósito e aplicação 

Avaliar se as demonstrações contábeis 
evidenciam a integralidade dos valores 
depositados em contas correntes e aplicações 
financeiras confrontando os valores registrados 
com os extratos bancários no final do exercício. 

Trimestral 

Segregação de funções. 

Avaliar se foi observado o princípio da 
segregação de funções nas atividades de 
autorização, aprovação, execução, controle e 
contabilização das operações. 

Trimestral 

Transferências voluntárias – 
exigências. 

Avaliar se houve realização de transferências 
voluntárias para outro Ente da Federação e, no 
caso de ocorrência, se as disposições contidas 
no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas. 

Trimestral 

Dívida pública – originalmente 
superior ao limite – redução do 

valor excedente 

Avaliar se a dívida consolidada líquida do 
Estado/Município, no final do exercício de 2001, 
excedia os limites estabelecidos nos incisos I e 
II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do 
Senado Federal, respectivamente e, em caso 
positivo, verificar se o valor excedente está 
sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze 
avos) por exercício. 

Trimestral 

Retenção de impostos, 
contribuições sociais e 

Avaliar se foram realizadas as retenções na 
fonte e o devido recolhimento, de impostos, Trimestral 
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previdenciárias. contribuições sociais e contribuições 
previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas 
contratadas pela administração pública. 

Base de Cálculo de 
contribuições – RPPS 

Verificar a existência de uma base de 
contribuição regulamentada no ente e se 
contribuições previdenciárias estão sendo 
calculadas e retidas respeitando essa base de 
cálculo. 

Trimestral 

Alíquota de contribuição – 
Recolhimento 

Verificar se os descontos previdenciários e as 
contribuições patronais estão obedecendo as 
alíquotas de contribuição estabelecidas 
conforme a legislação. 

Trimestral 

Guia de Recolhimento de 
contribuições previdenciárias 

Verificar a existência de emissão de guia de 
recolhimento das contribuições previdenciárias 
devidas ao RPPS, nas unidades gestoras. 

Trimestral 

Servidores Cedidos 
Verificar se o RPPS é cientificado formalmente 
ou é parte do contrato/termo de cessão de 
servidores. 

Trimestral 

Pessoal – função de confiança e 
cargos em comissão 

Avaliar se as funções de confiança estão sendo 
exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em 
comissão destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento.  

Trimestral 

Pessoal – contratação por tempo 
determinado 

Avaliar a legislação específica do órgão 
disciplinando a contratação por tempo 
determinado observando se as contratações 
destinam-se ao atendimento de necessidade 
temporária e de excepcional interesse público. 

Trimestral 

Pessoal – teto 
Avaliar se o teto remuneratório dos servidores 
públicos vinculados ao órgão obedeceu o 
disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88. 

Trimestral 

Realização de despesas sem 
previsão em lei específica. 

Avaliar se houve pagamento de despesas com 
subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias 
e jetons não autorizados por lei específica. 

Trimestral 

Dispensa e inexigibilidade de 
licitação. 

Avaliar se as contratações por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação observaram as 
disposições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei 
de Licitações. 

Trimestral 
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11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As auditorias e Inspeções serão realizadas em datas específicas e comunicadas as unidades responsáveis 
pelos sistemas até 5 dias úteis antes do início das atividades, podendo neste documento conter solicitações 
de documentos e informações que se fizerem necessárias à execução dos trabalhos. 
 
Os exames serão independentes e deverão, 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. 
 
O resultado da auditoria interna ou da inspeção será informado ao responsável pelo Setor auditado, 
mediante relatório preliminar, de forma a possibilitar a manifestação dessa unidade antes da emissão do 
Relatório Final. Após a discussão 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. 
 
A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações as unidades executoras, 
independente do cronograma previsto no PAAI 2019. A recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos 
da Controladoria Interna será comunicada oficialmente ao Prefeito e citada nos relatórios produzidos. 
 
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 supervenientes. 
 
 
 
Domingos Martins – ES, 15 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 
 
                        Márcia d´Assumpção                                      Renata Peterle Ronchi 
                         Controladora Interna                                        Auditora Pública Interna   
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