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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

-"

o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI estabelece o planejamento e

dimensionamento das auditorias, que é uma das atividades a serem realizadas

pela Unidade Central de Controle Interno, previsto na Lei Complementar

Municipal nO 23/2013.

Cumprindo determinação contida no PAAI do período 2018/2019, realizamos as

ações previstas no Programa de Auditoria nO 03/2019, na Unidade Gestora

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, entre os dias 21/01/2019 a

11/03/2019, abrangendo os atos de governo praticados no período auditado.

Os exames foram efetuados em observância à legislação vigente, que

regulamenta o tema em avaliação, tendo como escopo a verificação do seguinte

ponto de auditoria previsto na Instrução Normativa TC nO 43/2017:

• 1.4.16 - Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária 

/imite.

Pelos liames do planejamento, importa destacar que foi estabelecido como~
critério de amostragem o exercício financeiro de 2018, para a realização das

análises previstas na matriz de planejamento.

2. OBJETIVOS

Verificar se os atos de governo realizados na Unidade Gestora já mencionada,

relativo ao ponto de controle acima definido, atendeu aos preceitos estabelecidos

na legislação em vigor, em especial ao que dispõe o art. 10 da Resolução nO

43/2001 do Senado Federal e demais legislações correlatas.
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A auditoria em questão buscou responder as seguintes questões:

• Houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita

orçamentária no exercício?

• O saldo devedor das operações excedeu o limite de 7% (sete por cento)

da receita corrente líquida?

4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Os procedimentos adotados foram desenvolvidos em atenção ao contido no

Programa de Auditoria nO 03/2019.

A partir das Informações obtidas na fase de planejamento, e da definição da

amostragem, elegemos como objetos de análise para cumprimento do Plano de

Auditoria acima mencionado, as informações a seguir relacionadas:

Objetos:

• Balancete Analítico da Receita Extra-Orçamentária (Exercício 2018);

• Demonstrativo da Dívida Flutuante consolidado (Exerclclo 2018);

• Balanço Patrimonial (Exercício 2018);

• Relatório de Gestão Fiscal - Anexo 04 (30 Quadrlmestre).

Fonte: Sistema Informatizado E&L, extraídos entre os dias 28/01/2019 a 08/03/2018.

4.1 Situação Encontrada

Analisando os objetos eleitos para verificação, observamos que não foram

realizadas operações de crédito por antecipação de receita orçamentária durante

o exercício financeiro de 2018.
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Essa constatação atende a primeira questão de auditoria, que buscava responder

ao seguinte questionamento: "Houve contratação de operações de crédito por

antecipação de receita orçamentária no exercício?"

Em decorrência do resultado citado, ressaltamos que restou prejudicada a

análise da segunda questão de auditoria, qual seja: "O saldo devedor das

operações excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida?"

Observação: Todos os papéis de trabalho (PT) estão arquivados em:

~- AUDITORIA_INTERNA em SRV-ARQUIVOS-01 => AUDITORIAS =>

AUDITORIAS2018 => Auditorias - Pontos de Controle => 1.4.16 - SEFIP e

Prefeitura => Papéis de Trabalho.

5. CONCLUSÃO

Pela análise realizada e informações obtidas, conclui-se que não há indícios de

inconsistências em relação ao ponto de controle 1.4.16 - Operação de crédito

por antecipação de receita - orçamentária - limite, visto que a movimentação

financeira em questão não se realizou no exercício de 2018.

É o relatório.

Unhares (ES), 12 de março de 2018.
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