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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2020 

1. INTRODUÇÃO 

Este Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), elaborado por esta Controladoria Inter-

na e Transparência, visa apresentar as normas para a realização de auditorias internas, especi-

ficando os procedimentos e metodologias de trabalho a serem observados nas auditorias pre-

ventivas, defectivas e corretivas nos departamentos administrativos desta Câmara Municipal 

para o exercício de 2020, com foco prioritário nas áreas orçamentária, financeira, contábil, 

patrimonial, recursos humanos, compras, contratos, almoxarifado e administração geral.  

 

Os procedimentos e as técnicas de controle a serem utilizados podem ser conceituados 

como um conjunto de verificações e averiguações que permitirão obter evidências ou provas 

suficientes e adequadas para a análise das informações e para a formulação e a fundamentação 

dos posicionamentos desta Controladoria Interna e Transparência, e que, depois de processa-

das, serão levadas ao conhecimento da Administração da Câmara Municipal de Vitória. 

 

As auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento das unidades execu-

toras quanto aos procedimentos administrativos e/ou das instruções normativas já implemen-

tadas na Administração, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, 

eficiência e eficácia, bem como, recomendar e sugerir as ações corretivas para os problemas 

detectados, cientificando aos auditados da importância de se submeterem às normas vigentes. 

 

Assim, entende-se a auditoria interna como um elemento de controle, que tem por fi-

nalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no âmbito do Poder Legisla-

tivo Municipal e apoiar o Controle Externo na sua missão institucional, assegurando a regula-

ridade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal da Câmara Muni-

cipal de Vitória.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

As atividades exercidas pelo controle interno e a elaboração do PAAI estão fundamen-

tadas nos seguintes dispositivos: 
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a) Artigos 31, 70 e 74, da Constituição Federal; 

b) Lei Federal nº 4.320/1964; 

c) Lei Federal nº 8.666/1993; 

d) Lei Complementar Federal nº 101/2000; 

e) Artigo 29, da Constituição do Estado do Espírito Santo; 

f) Artigos 95 e 99, da Lei Orgânica do Município de Vitória; 

g) Lei Municipal nº 8.530/2013; 

h) Resolução nº 1.896/2012, da Câmara Municipal de Vitória; 

i) Instruções Normativas emitidas pela Controladoria Interna e Transparência –

CIT, da Câmara Municipal de Vitória; 

j) Resolução TC nº 287/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

– TCE-ES; 

k) Resolução TC nº 227/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

– TCEE-ES; 

l) Instrução Normativa TC nº 43/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Espí-

rito Santo – TCEE-ES. 

3. COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 

Serão seguidos critérios objetivos definidos nas normas vigentes, de modo a medir e 

avaliar a eficiência e a eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelas diversas 

unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Vitória, por meio das atividades 

de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologias e programação próprias, expe-

dindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles. 

 

Nas atividades de auditoria serão consultados os registros físicos nos departamentos 

administrativos para subsidiar os trabalhos de auditoria. 

4. FASES DA AUDITORIA 

1. Planejamento da auditoria; 

2. Coleta de dados e materiais a serem auditados; 

3. Relatório de auditoria (parcial ou final); 

4. Recomendação e acompanhamento. 

Identificador: 3100330032003200300036003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade.



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

 

 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

Página 3 de 6 

5. FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAAI 2020 

O planejamento dos trabalhos de auditoria desta Controladoria Interna e Transparência 

pautaram-se nos seguintes fatores: 

a) necessidades administrativas da Câmara Municipal de Vitória; 

b) materialidade, com base no volume da área sob análise; 

c) acompanhamento/observações efetuadas no transcorrer do exercício; 

d) fragilidade ou ausência de controles observados; 

e) determinações emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

Esta Controladoria Interna e Transparência acompanhará a execução dos trabalhos de 

todos os departamentos administrativos envolvidos nos diversos sistemas de controle interno.  

 

Em relação aos sistemas, esta Controladoria Interna e Transparência exercerá o contro-

le preventivo, mediante o acompanhamento das unidades executoras quanto à: 

a) elaboração dos seus controles internos, visando o seu aprimoramento; 

b) cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada 

sistema, bem como auxiliando na edição de novas instruções normativas para 

procedimento de rotina desprovidos de regulamentação. 

No exercício do controle preventivo esta Controladoria Interna e Transparência adota-

rá as seguintes medidas: 

a) realização de reuniões com os servidores dos departamentos administrativos 

para dirimir eventuais dúvidas e questionamentos que surgirem acerca da apli-

cabilidade, alcance e cumprimento das instruções normativas; 

b) emissão de pareceres e recomendações para o aprimoramento do controle in-

terno quando constatadas falhas nos procedimentos de rotina; 

c) informação e orientação aos departamentos administrativos quanto às manifes-

tações e recomendações dos órgãos de Controle Externo que possam implicar 

diretamente na gestão dos sistemas; 
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d) realização de visitas técnicas preventivas nas unidades administrativas para a-

valiar a eficiência dos trabalhos administrativos. 

O controle preventivo desta Controladoria Interna e Transparência será realizado junto 

aos departamentos administrativos durante todo o exercício de 2020, sem data previamente 

fixada, posto que as medidas acima sejam adotadas sempre que esta Controladoria Interna e 

Transparência verificar a sua necessidade quando do acompanhamento ou mediante provoca-

ção dos departamentos administrativos. 

 

Ressalta-se que, mesmo selecionando-se os sistemas a serem auditados, esta Controla-

doria Interna e Transparência também adotará as medidas de controle preventivo para os de-

partamentos administrativos, da mesma forma que, havendo a necessidade, os sistemas sele-

cionados para o controle preventivo, por decisão desta Controladoria Interna e Transparência 

ou mediante provocação do Presidente da Câmara Municipal de Vitória, enquanto autoridade 

máxima da Administração, poderão ser objetos de auditoria especial no decorrer do ano de 

2020. 

6. AÇÕES PREVENTIVAS PARA AUDITORIA INTERNA 

6.1  AUDITORIA Nº 1 – SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES NO PROCESSO DE PA-

GAMENTO 

Avaliação sumária: verificar se os processos de pagamento de despesas estão obede-

cendo ao princípio da segregação de funções entre os servidores. 

Avaliação de risco: processos de pagamento de despesas concentrados em um único 

servidor aumentam as chances de erros no processo e a probabilidade de desvios de recursos 

públicos gerando dano ao erário. 

Objetivo da auditoria: avaliar o cumprimento dos controles internos sobre a segrega-

ção de funções. 

Resultados esperados: melhoria dos pontos de controle sobre a segregação de fun-

ções. 

Metodologia de trabalho: por amostragem, tendo por base os relatórios de execução 

orçamentária emitidos pelo sistema SMARPD. 
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6.2  AUDITORIA Nº 2 - EFETIVIDADE DAS CONTRATAÇÕES  

Avaliação sumária: verificar se as contratações públicas estão produzindo os efeitos 

esperados quando da contratação e se o objeto está atendendo à finalidade pública devida.        

Avaliação de risco: execuções parciais ou diversas da contratada pela Administração 

podem gerar dano ao erário e resultar em imputação de improbidade administrativa ao orde-

nador de despesas.  

Objetivo da auditoria: avaliar a conformidade das contratações.  

Resultados esperados: melhoria da efetividade nas contratações.  

Metodologia de trabalho: por amostragem, tendo por base os processos de contrata-

ção de despesas de longo prazo de execução. 

7. OUTRAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020 

7.1  REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E EDIÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS 

No decorrer do exercício de 2020, além das atividades de auditoria interna, esta Con-

troladoria Interna e Transparência iniciará, junto aos departamentos administrativos, um pro-

cesso de revisão e atualização das instruções normativas dos sistemas administrativos já im-

plantados, a fim de corrigir falhas de execução e alterações nas rotinas de trabalho surgidas ao 

longo dos anos, bem como a edição de instruções normativas dos sistemas administrativos, a 

fim de instrumentalizar as rotinas de trabalho em curso. 

 

Essas ações têm previsão de início a partir de 01/04/2020, com reuniões de planeja-

mento com os responsáveis pelos sistemas administrativos. Após as reuniões e conclusão do 

plano de ação, se iniciarão os trabalhos de revisão, atualização e edição das instruções norma-

tivas, que, após conclusão serão encaminhadas ao Presidente da Câmara Municipal de Vitória, 

cujo prazo final para aprovação se dará até 29/11/2020. 

7.2  ELABORAÇÃO DO PAAI 2021 

Com base nas avaliações dos resultados das auditorias realizadas no exercício de 2020, 

ou a partir da ocorrência de fatos relevantes ao longo do ano, será elaborado o PAAI para o 
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exercício de 2021, cuja conclusão e encaminhamento ao Presidente da Câmara Municipal de 

Vitória para ciência se dará até 20/12/2020. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades de auditoria previstas neste PAAI serão realizadas no período de 

01/04/2020 a 29/11/2020, enquanto que as outras ações de controle estão previstas para o pe-

ríodo de 01/02/2020 a 29/11/2020. Ressalta-se que o prazo apontado para a realização das 

atividades poderá ser alterado, suprimido em parte ou prorrogado em função de fatores exter-

nos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução, tais como: 

a) execução de trabalhos especiais a pedido da Administração; 

b) afastamento de servidores por motivos de saúde; 

c) cessão de servidores para outros órgãos da Administração Pública; 

d) atendimento às demandas excepcionais dos órgãos externos de fiscalização. 

O resultado final das atividades de auditoria será levado à ciência do Presidente da 

Câmara Municipal de Vitória e aos responsáveis pelos departamentos administrativos, para 

que adotem as medidas que se fizerem necessárias para correção das inconsistências encon-

tradas. Destaca-se que as constatações, recomendações e pendências apontadas integrarão o 

relatório final de auditoria para fins de monitoramento futuro. 

 

Por fim, em atendimento ao princípio constitucional da publicidade dos atos da admi-

nistração pública, este PAAI 2020 será publicado na íntegra no portal eletrônico da Controla-

doria Interna e Transparência da Câmara Municipal de Vitória. 

 

Vitória, 20 de dezembro de 2019. 

 

GLAÍZA MARIA DE ARAUJO FERREIRA 

Controlador Interno 
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