
PREFElTIJRA MUNICIPAL DE VTI.A PA V AO

ESTADO DO ESPlRITO SANTO

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ATO DE RECOMENDAÇAozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ato de Recomendação nl! 005/2018

Da: Unidade Central de Controle Interno

Para: Chefe do Poder Executivo Municipal.

Finalidade: Efetivação de Auditores

Exml! Sr. Prefeito,

Tendo em vista o cunho orientativo da Unidade Central de Controle Interno, e

fundamentado pela Constituição Federal (Art. 31, 70 e 74); pela Constituição Estadual

(Art. 29, 70 e 76) e pela Lei Orgânica Municipal (Art. 79 e 86), tendo por finalidade

fiscalizar e proporcionar à Administração Pública o cumprimento das exigências legais,

a proteção do patrimônio público e otimização dos recursos, garantindo assim

melhores resultados a toda coletividade.

Cabe ao Executivo Municipal e ao seu Controle Interno promover o funcionamento do

Sistema que tem por objetivo assegurar a fiscalização quanto à legalidade,

legitimidade e economicidade de gestão dos recursos públicos, bem como, assegurar o

cumprimento das exigências legais, a proteção do patrimônio pública e otimização dos

recursos, garantindo-se melhores resultados a toda a coletividade.

Compete ao Controlador Interno, portanto, utilizar os instrumentos de controle na

busca da eficiência da Gestão Pública Municipal. Assim, quanto mais aprimorado for o

controle interno melhor o órgão funcionará e menos erros serão detectados pelo

controle externo, através de ação flscalízatória exercida pelo Tribunal de Contas.

Consequentemente, importa sobremaneira que a função do Controle Interno seja

compreendida em toda a sua extensão e essência, como instrumento eficaz e
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indispensável à boa administração, trazendo o conhecimento, a habilidade e a

autonomia capaz de assegurar a efetivação de seus objetivos, que se resumem no

atendimento do interesse social e na realização do bem público.

A Auditoria avalia o nível de segurança dos controles internos existentes na empresa,

sugere e recomenda a implementação ou melhoramento de mecanismos internos de

prevenção. Também funciona assessorando a administração da empresa ao identificar

a inexistência, deficiência, falha ou não cumprimento do controle interno, para isso o

Auditor deverá ter conhecimento da funcionabilidade e aplicação desses mecanismos

na empresa.

O Auditor Público Interno realiza atividades relacionadas ao controle interno e

à auditoria interna. Essas funções estão relacionadas à promoção da ética, da

transparência e da prestação de contas na gestão pública. Não se trata, portanto,

apenas de prestar contas em termos quantitativos mas de auto-avaliar a obra feita, de

dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou. A obrigação

de prestar contas, neste sentido amplo, é tanto maior quando a função é pública, ou

seja, quando se trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos

contribuintes. Tais auditores atuam, portanto, no combate à corrupção, às fraudes e

ao desperdício na administração pública municipal.

Um Auditor Público Interno observa os regulamentos com maior rigor do que qualquer

outro empregado, mantendo alto padrão de comportamento moral e funcional. Está

sob as responsabilidades de um Auditor Público Interno observar os regulamentos

internos, ser discreto, não se utilizando de fatos apurados para proveito próprio,

reportar eventuais sugestões sobre possíveis melhorias de sistemas de controle ou

trabalho, só reportar fatos que possam ser comprovados por documentos verificados e

que não possam ser contestados, manter sempre presente perante os setores que

audita.
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As atividades de controle interno no âmbito do Município de Vila Pavão são

consideradas como função essencial da Administração Pública, devendo ser

desempenhadas por profissionais de carreiras técnicas, em prol da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

Segundo a Constituição Federal, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta,

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e

renúncia de receitas, é exercida pelo Poder legislativo, mediante controle externo, e

pelo sistema de controle interno de cada Poder, o qual, no caso do Poder Executivo do

Município de Vila Pavão, é centralizado na Unidade Central de Controle Interno. Ainda

segundo a Constituição Federal, o sistema de controle interno tem a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos

programas de governo e dos orçamentos;

11- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração

federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

111- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos

direitos e haveres do Poder Público; IV - apoiar o controle externo no exercício de sua

missão institucional. Segundo a lei Orgânica do Município, cabe ainda ao sistema de

controle interno organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do

Tribunal de Contas, programação trimestral de auditorias contábil, financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu

controle.

o Auditor Público Interno desempenha, nos termos da lei, funções atinentes à defesa

do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à

prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, a promoção da ética

no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao

controle social da gestão, no âmbito da Administração Municipal. Contribue, portanto,
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para o aprimoramento do controle da administração pública, um dos pilares do Estado

Democrático de Direito.

o ingresso para cargos efetivos no serviço público brasileiro, tais quais o de Auditor

Público Interno, apenas pode se dar mediante concurso público de provas ou de

provas e títulos, conforme a Constituição Federal, art. 37, inciso 11, sendo que

quaisquer descumprimentos dessa norma devem ser combatidos. Atualmente, não há

previsão para realização de novo concurso de Ingresso para o cargo de Auditor Público

Interno.

As Auditorias Internas são funções contínuas, completas e Independentes, baseada na

avaliação do risco, verifica a existência, o cumprimento, a eficácia, e a optimização dos

controles internos e dos processos de governação, ajudando o cumprimento de seus

objetivos.

A Lei Municipal nll 906/2013 que cria o cargo de provimento efetivo de Auditor Público

Interno, menciona que o concurso para o cargo seria realizado no prazo de 02 anos, a

contar da data de publicação da referida Lei.

Entretanto, para a montagem final da Unidade Central de Controle Interno - UCCI,

para atender as demandas de toda a Administração Pública Municipal, bem como as

atribuições inerentes desta Unidade, impõe-se a necessidade de alocação de equipe

multidlscipllnar composta de servidores de diversas áreas.

RECOMENDAMOS a Vossa Excelência em face do exposto, analise as possibilidades

para realização de Concurso Público para cargo de Auditor Público Interno.

RECOMENDAMOS que juntamente com o órgão responsável, faça-se uma análise da

legislação, quanto a possibilidade de se criar um cargo de Auditor Público Contábil com

lotação na Unidade Central de Controle Interno e/ou a abertura de mais uma vaga
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para o cargo de Contador, disponibilizando para a Unidade Central de Controle

Interno.

SUGERIMOS que os autos sejam encaminhados à Assessoria Jurfdica para emissão de

parecer sobre a matéria e que sejam dadas outras recomendações que julgarem

necessá rias.

As recomendações aqui descritas são de cunho orientativo e não substituem as

legislações vigentes.

É o que temos a orientar.

Vila Pavão/ES, 19 de abril de 2018.

Controlador Interno

~ ~tcYL~ ry. (~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÇ;\\."
CESARAUG~STÓ PIMENTEL ~RAGA FI~

Assessor de Auditoria Interna

Rua Travessa Pav30, n' 80, cemre- CEP: 29843-000· r.l.fa. (02713753·1001· Rom.llSO - E-m.iI:

controladorla@yllapavaQ,gs.8ov.br


