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1. Apresentação
 
 

2018 (PAAI

realização de auditorias preventivas, reativas e pedagógicas, em

definidos

pela Presidência desta casa de Leis.

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

auditorias reativas analisam os procedimentos 

conferir se os princípios básicos da Administração Pública e

pertinentes foram devidamente aplicados. 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

cientificando aos auditados da 

2. Base Legal
 

 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Complementar n.º 101/2000, 

pertinentes.

 

fundamentada nas seguintes disposições:



  

Apresentação

O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

2018 (PAAI/2018) tem como objetivo a

realização de auditorias preventivas, reativas e pedagógicas, em

definidos nas áreas

pela Presidência desta casa de Leis.

As auditorias preventivas serão realizadas ao t

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

auditorias reativas analisam os procedimentos 

conferir se os princípios básicos da Administração Pública e

pertinentes foram devidamente aplicados. 

As análises da Auditoria Interna não possuem caráter punitivo, ao contrário, 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

cientificando aos auditados da 

2. Base Legal

 O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Complementar n.º 101/2000, 

pertinentes. 

 A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 está 

fundamentada nas seguintes disposições:

 A Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, que dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de Colatina/ES;

Apresentação 

O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

/2018) tem como objetivo a

realização de auditorias preventivas, reativas e pedagógicas, em

áreas: financeira

pela Presidência desta casa de Leis.

As auditorias preventivas serão realizadas ao t

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

auditorias reativas analisam os procedimentos 

conferir se os princípios básicos da Administração Pública e

pertinentes foram devidamente aplicados. 

As análises da Auditoria Interna não possuem caráter punitivo, ao contrário, 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

cientificando aos auditados da 

2. Base Legal 

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Complementar n.º 101/2000, 

A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 está 

fundamentada nas seguintes disposições:

A Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, que dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de Colatina/ES;

O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

/2018) tem como objetivo a

realização de auditorias preventivas, reativas e pedagógicas, em

financeira, contratos e

pela Presidência desta casa de Leis. 

As auditorias preventivas serão realizadas ao t

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

auditorias reativas analisam os procedimentos 

conferir se os princípios básicos da Administração Pública e

pertinentes foram devidamente aplicados. 

As análises da Auditoria Interna não possuem caráter punitivo, ao contrário, 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

cientificando aos auditados da importância em submeter

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Complementar n.º 101/2000, na Lei Orgânica do Município e das demais normas 

A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 está 

fundamentada nas seguintes disposições:

A Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, que dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de Colatina/ES;
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O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

/2018) tem como objetivo a atualização das instruções normativas e

realização de auditorias preventivas, reativas e pedagógicas, em

contratos e auditorias especiais quando requisitadas 

As auditorias preventivas serão realizadas ao t

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

auditorias reativas analisam os procedimentos a posteriori

conferir se os princípios básicos da Administração Pública e

pertinentes foram devidamente aplicados.  

As análises da Auditoria Interna não possuem caráter punitivo, ao contrário, 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

importância em submeter

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Orgânica do Município e das demais normas 

A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 está 

fundamentada nas seguintes disposições: 

A Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, que dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de Colatina/ES;
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O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

atualização das instruções normativas e

realização de auditorias preventivas, reativas e pedagógicas, em

auditorias especiais quando requisitadas 

As auditorias preventivas serão realizadas ao tempo do ato, procedimento ou 

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

a posteriori de sua realização, e buscam 

conferir se os princípios básicos da Administração Pública e

As análises da Auditoria Interna não possuem caráter punitivo, ao contrário, 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

importância em submeter-se às normas vigentes.

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Orgânica do Município e das demais normas 

A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 está 

A Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, que dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de Colatina/ES; 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do 

O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 

atualização das instruções normativas e

realização de auditorias preventivas, reativas e pedagógicas, em setores previamente 

auditorias especiais quando requisitadas 

empo do ato, procedimento ou 

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

de sua realização, e buscam 

conferir se os princípios básicos da Administração Pública e demais legislações 

As análises da Auditoria Interna não possuem caráter punitivo, ao contrário, 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

se às normas vigentes.

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Orgânica do Município e das demais normas 

A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 está 

A Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, que dispõe sobre o Sistema de 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

para o exercício de 

atualização das instruções normativas e

setores previamente 

auditorias especiais quando requisitadas 

empo do ato, procedimento ou 

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

de sua realização, e buscam 

demais legislações 

As análises da Auditoria Interna não possuem caráter punitivo, ao contrário, 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

se às normas vigentes. 

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Orgânica do Município e das demais normas 

A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 está 

A Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, que dispõe sobre o Sistema de 

1 
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Espírito Santo 

para o exercício de 

atualização das instruções normativas e 

setores previamente 

auditorias especiais quando requisitadas 

empo do ato, procedimento ou 

processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução desses; as 

de sua realização, e buscam 

demais legislações 

As análises da Auditoria Interna não possuem caráter punitivo, ao contrário, 

almejam de forma pedagógica, esclarecer questões conflitantes e irregulares, 

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, 

na Lei Orgânica do Município e das demais normas 

A elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2018 está 

A Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, que dispõe sobre o Sistema de 







3. Recursos 
 

de um 

Ciências Contábeis

informática com acesso adequado à Inte

a privacidade e segurança adequadas.

pois a Unidade Central de Controle In

prossegue em

tange as auditorias internas.

4. Plano Anual de Auditoria Interna
 

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 

Município de Colatina.

  
 A Resolução n.º 241/2013 que dispõe sobre os procedimentos do sistema de 

Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Colatina;

 A Portaria nº 005/2014, que aprova a instrução normativa do Sistema de 

Controle Interno 

para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de Colatina/ES;

Recursos 

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe 

de um servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno

Ciências Contábeis

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de 

informática com acesso adequado à Inte

a privacidade e segurança adequadas.

Ressalta-

pois a Unidade Central de Controle In

prossegue em desenvolvimento e aprimoramento constante principalmente no que 

tange as auditorias internas.

Plano Anual de Auditoria Interna

O PAAI-2018

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 

Município de Colatina.

Foram considerado

A Resolução n.º 241/2013 que dispõe sobre os procedimentos do sistema de 

Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Colatina;

A Portaria nº 005/2014, que aprova a instrução normativa do Sistema de 

ole Interno – 

para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de Colatina/ES;

Recursos Humanos

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe 

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno

Ciências Contábeis, nomeado pela portaria nº

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de 

informática com acesso adequado à Inte

a privacidade e segurança adequadas.

Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações 
específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCCI poderá requerer 
Chefe do Poder Legislativo colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de 
terceiros

-se que às atividades 

pois a Unidade Central de Controle In

desenvolvimento e aprimoramento constante principalmente no que 

tange as auditorias internas.

Plano Anual de Auditoria Interna

2018 tem por objetivo nortear os trabalhos desta UCCI, visando a 

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 

Município de Colatina. 

considerados para a elaboração do PAAI

A Resolução n.º 241/2013 que dispõe sobre os procedimentos do sistema de 

Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Colatina;

A Portaria nº 005/2014, que aprova a instrução normativa do Sistema de 

 SCI n.º 002/2014 dispondo sobre padrões e procedimentos 

para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de Colatina/ES;

Humanos 

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe 

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno

, nomeado pela portaria nº

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de 

informática com acesso adequado à Inte

a privacidade e segurança adequadas.

Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações 
específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCCI poderá requerer 
Chefe do Poder Legislativo colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de 
terceiros. (art. 6º, §4º, Resolução 241/2013)

às atividades do servidor se encontra em

pois a Unidade Central de Controle In

desenvolvimento e aprimoramento constante principalmente no que 

tange as auditorias internas. 

Plano Anual de Auditoria Interna

tem por objetivo nortear os trabalhos desta UCCI, visando a 

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 

s para a elaboração do PAAI
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A Resolução n.º 241/2013 que dispõe sobre os procedimentos do sistema de 

Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Colatina;

A Portaria nº 005/2014, que aprova a instrução normativa do Sistema de 

SCI n.º 002/2014 dispondo sobre padrões e procedimentos 

para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de Colatina/ES;

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe 

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno

, nomeado pela portaria nº. 092, em 10 de janeiro de 2017.

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de 

informática com acesso adequado à Internet, bem como instalações apropriadas, com 

a privacidade e segurança adequadas. 

Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações 
específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCCI poderá requerer 
Chefe do Poder Legislativo colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de 

. (art. 6º, §4º, Resolução 241/2013)

do servidor se encontra em

pois a Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina

desenvolvimento e aprimoramento constante principalmente no que 

Plano Anual de Auditoria Interna  

tem por objetivo nortear os trabalhos desta UCCI, visando a 

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 

s para a elaboração do PAAI

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

A Resolução n.º 241/2013 que dispõe sobre os procedimentos do sistema de 

Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Colatina;

A Portaria nº 005/2014, que aprova a instrução normativa do Sistema de 

SCI n.º 002/2014 dispondo sobre padrões e procedimentos 

para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de Colatina/ES;

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe 

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno

092, em 10 de janeiro de 2017.

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de 

rnet, bem como instalações apropriadas, com 

Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações 
específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCCI poderá requerer 
Chefe do Poder Legislativo colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de 

. (art. 6º, §4º, Resolução 241/2013)  

do servidor se encontra em

terno da Câmara Municipal de Colatina

desenvolvimento e aprimoramento constante principalmente no que 

 

tem por objetivo nortear os trabalhos desta UCCI, visando a 

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 

s para a elaboração do PAAI-2018

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do 

A Resolução n.º 241/2013 que dispõe sobre os procedimentos do sistema de 

Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Colatina; 

A Portaria nº 005/2014, que aprova a instrução normativa do Sistema de 

SCI n.º 002/2014 dispondo sobre padrões e procedimentos 

para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de Colatina/ES;

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe 

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno

092, em 10 de janeiro de 2017.

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de 

rnet, bem como instalações apropriadas, com 

Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações 
específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCCI poderá requerer 
Chefe do Poder Legislativo colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de 

do servidor se encontra em caráter experimental, 

terno da Câmara Municipal de Colatina

desenvolvimento e aprimoramento constante principalmente no que 

tem por objetivo nortear os trabalhos desta UCCI, visando a 

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 

2018: 

 

Câmara Municipal de Colatina
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Estado do Espírito Santo

A Resolução n.º 241/2013 que dispõe sobre os procedimentos do sistema de 

A Portaria nº 005/2014, que aprova a instrução normativa do Sistema de 

SCI n.º 002/2014 dispondo sobre padrões e procedimentos 

para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de Colatina/ES;

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe 

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno, graduado em 

092, em 10 de janeiro de 2017. 

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de 

rnet, bem como instalações apropriadas, com 

Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações 
específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCCI poderá requerer 
Chefe do Poder Legislativo colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de 

caráter experimental, 

terno da Câmara Municipal de Colatina

desenvolvimento e aprimoramento constante principalmente no que 

tem por objetivo nortear os trabalhos desta UCCI, visando a 

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 
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Espírito Santo 

A Resolução n.º 241/2013 que dispõe sobre os procedimentos do sistema de 

A Portaria nº 005/2014, que aprova a instrução normativa do Sistema de 

SCI n.º 002/2014 dispondo sobre padrões e procedimentos 

para a realização de auditoria interna na Câmara Municipal de Colatina/ES; 

A Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina dispõe 

, graduado em 

Com relação aos meios materiais a UCCI dispõe de equipamentos de 

rnet, bem como instalações apropriadas, com 

Para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou situações 
específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifique, a UCCI poderá requerer do 
Chefe do Poder Legislativo colaboração técnica de servidores públicos ou a contratação de 

caráter experimental, 

terno da Câmara Municipal de Colatina 

desenvolvimento e aprimoramento constante principalmente no que 

tem por objetivo nortear os trabalhos desta UCCI, visando a 

atender de modo apropriado, satisfatório e tempestivo às finalidades do órgão, 

buscando contribuir para a melhoria contínua da qualidade da gestão pública do 



administrativas envolvidas nos seguintes sistemas:

 














 

o acompanhamento das unidades executoras quanto à:

 

004/20

sistemas e identificou pontos passíveis de aprimoramento 

  
a) necessidades administrativas de gestão da Câmara Municipal;

b) os meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da UCCI

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 Espírit

A UCCI acompanhará a execução dos

administrativas envolvidas nos seguintes sistemas:

 SCI – Sistema de 
 SC – Sistema Contábil
 SFI – Sistema Financeiro
 SPA – Sistema 
 SO – Sistema Orçamentário
 SRH – Sistema de
 SCL – Sistema de compras, licitações e contratos
 SJU – Sistema jurídico
 SSG – Sistema de Serviços Gerais
 SOU – Sistema de Ouvidoria
 SCO – Sistema de Comunicação Legislativa
 SPO – Sistema de Protocolo e Arquivo
 SPL – Sistema de Processo Legislativo

Em relação aos sistemas acima, a UCCI exercerá controle preventivo, 

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 norm

procedimentos de rotinas desprovidos de regulamentação.

 Destaca-

004/2017 para 

sistemas e identificou pontos passíveis de aprimoramento 

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

) necessidades administrativas de gestão da Câmara Municipal;

s meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da UCCI

) acompanhamento/observações efetuadas no transcorrer do exercício;

fragilidade ou ausência de controles observados;

determinações emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Espírit

A UCCI acompanhará a execução dos

administrativas envolvidas nos seguintes sistemas:

Sistema de Controle Interno
Sistema Contábil
Sistema Financeiro
Sistema de Controle 

Sistema Orçamentário
Sistema de Recursos Humanos
Sistema de compras, licitações e contratos
Sistema jurídico
Sistema de Serviços Gerais
Sistema de Ouvidoria
Sistema de Comunicação Legislativa
Sistema de Protocolo e Arquivo

Sistema de Processo Legislativo

Em relação aos sistemas acima, a UCCI exercerá controle preventivo, 

o acompanhamento das unidades executoras quanto à:

Elaboração dos seus controles internos, visando o seu aprimoramento;

Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada 

sistema, bem como, auxiliando na edição de novas norm

procedimentos de rotinas desprovidos de regulamentação.

-se a este controle preventivo o

 exercício de 2018, ele que

sistemas e identificou pontos passíveis de aprimoramento 

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

) necessidades administrativas de gestão da Câmara Municipal;

s meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da UCCI

) acompanhamento/observações efetuadas no transcorrer do exercício;

fragilidade ou ausência de controles observados;

determinações emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Espírit

A UCCI acompanhará a execução dos

administrativas envolvidas nos seguintes sistemas:

Controle Interno
Sistema Contábil; 
Sistema Financeiro; 

de Controle Patrimonial
Sistema Orçamentário; 

Recursos Humanos
Sistema de compras, licitações e contratos
Sistema jurídico; 
Sistema de Serviços Gerais
Sistema de Ouvidoria; 
Sistema de Comunicação Legislativa
Sistema de Protocolo e Arquivo

Sistema de Processo Legislativo

Em relação aos sistemas acima, a UCCI exercerá controle preventivo, 

o acompanhamento das unidades executoras quanto à:

Elaboração dos seus controles internos, visando o seu aprimoramento;

Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada 

sistema, bem como, auxiliando na edição de novas norm

procedimentos de rotinas desprovidos de regulamentação.

se a este controle preventivo o

exercício de 2018, ele que

sistemas e identificou pontos passíveis de aprimoramento 

No exercício do controle preventivo a UCCI adotará as seguintes medidas:
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) necessidades administrativas de gestão da Câmara Municipal;

s meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da UCCI

) acompanhamento/observações efetuadas no transcorrer do exercício;

fragilidade ou ausência de controles observados;

determinações emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Espírit

A UCCI acompanhará a execução dos

administrativas envolvidas nos seguintes sistemas:

Controle Interno; 

Patrimonial e Almoxarifado

Recursos Humanos; 
Sistema de compras, licitações e contratos

Sistema de Serviços Gerais; 

Sistema de Comunicação Legislativa
Sistema de Protocolo e Arquivo; 

Sistema de Processo Legislativo; 

Em relação aos sistemas acima, a UCCI exercerá controle preventivo, 

o acompanhamento das unidades executoras quanto à:

Elaboração dos seus controles internos, visando o seu aprimoramento;

Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada 

sistema, bem como, auxiliando na edição de novas norm

procedimentos de rotinas desprovidos de regulamentação.

se a este controle preventivo os objetivos

exercício de 2018, ele que fez um levantamento da atual situação

sistemas e identificou pontos passíveis de aprimoramento 

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

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

) necessidades administrativas de gestão da Câmara Municipal;

s meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da UCCI

) acompanhamento/observações efetuadas no transcorrer do exercício;

fragilidade ou ausência de controles observados; 

determinações emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Espírit

A UCCI acompanhará a execução dos trabalhos de todas as unidades 

administrativas envolvidas nos seguintes sistemas: 

e Almoxarifado

Sistema de compras, licitações e contratos; 

Sistema de Comunicação Legislativa; 

Em relação aos sistemas acima, a UCCI exercerá controle preventivo, 

o acompanhamento das unidades executoras quanto à: 

Elaboração dos seus controles internos, visando o seu aprimoramento;

Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada 

sistema, bem como, auxiliando na edição de novas norm

procedimentos de rotinas desprovidos de regulamentação.

s objetivos do

fez um levantamento da atual situação

sistemas e identificou pontos passíveis de aprimoramento consoante

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

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do 

) necessidades administrativas de gestão da Câmara Municipal;

s meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da UCCI

) acompanhamento/observações efetuadas no transcorrer do exercício;

 

determinações emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Espírit

trabalhos de todas as unidades 

e Almoxarifado; 

Em relação aos sistemas acima, a UCCI exercerá controle preventivo, 

Elaboração dos seus controles internos, visando o seu aprimoramento;

Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada 

sistema, bem como, auxiliando na edição de novas norm

procedimentos de rotinas desprovidos de regulamentação. 

do relatório 

fez um levantamento da atual situação

consoante itens

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

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

) necessidades administrativas de gestão da Câmara Municipal;  

s meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da UCCI; 

) acompanhamento/observações efetuadas no transcorrer do exercício; 

determinações emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito; 

trabalhos de todas as unidades 

Em relação aos sistemas acima, a UCCI exercerá controle preventivo, mediante 

Elaboração dos seus controles internos, visando o seu aprimoramento; 

Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada 

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

relatório de auditoria 

fez um levantamento da atual situação

itens a e b. 

No exercício do controle preventivo a UCCI adotará as seguintes medidas: 
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trabalhos de todas as unidades 

mediante 

Cumprimento das instruções normativas editadas e implementadas para cada 

ativas para 

de auditoria nº 

fez um levantamento da atual situação dos 

 

 



 

4.1. 

4.2. Finalidade das Auditorias
 

executoras quanto ao seguimento dos 

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

nos princípios da legal

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

cientificando aos auditados da importância em submeterem

  
a) Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais 

dúvidas e questionamentos 

das instruções normativas;
 

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

constatada pela UCCI falha nos procedimentos de rotina;
 

c) Responder consultas das unidades executoras quan

legitimidade e economicidade de procedimentos de trabalho, bem como, nos 

casos de interpretação e/ou indicação da legislação aplicável às determinadas 

situações hipotéticas;
 

d) Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestaçõ

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.

. Fases da 
 

As auditorias serão realizadas por três fases: 

I- 

II- 

III- 

4.2. Finalidade das Auditorias

As auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento das

executoras quanto ao seguimento dos 

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

nos princípios da legal

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

cientificando aos auditados da importância em submeterem

Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais 

dúvidas e questionamentos 

das instruções normativas;

Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando 

constatada pela UCCI falha nos procedimentos de rotina;

Responder consultas das unidades executoras quan

legitimidade e economicidade de procedimentos de trabalho, bem como, nos 

casos de interpretação e/ou indicação da legislação aplicável às determinadas 

situações hipotéticas;

Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestaçõ

recomendações de órgãos de controle externo que possam implicar 

diretamente na gestão dos sistemas;

Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência dos 

trabalhos Administrativos.

Fases da Auditoria

As auditorias serão realizadas por três fases: 

 Planejamento da Auditoria (preparação prévia);

 Execução (Auditoria in loco na Unidade);

 Relatório de Auditoria (parcial ou final);

 

4.2. Finalidade das Auditorias

auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento das

executoras quanto ao seguimento dos 

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

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

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

cientificando aos auditados da importância em submeterem

Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais 

dúvidas e questionamentos acerca da aplicabilidade, alcance e cumprimento 

das instruções normativas; 

Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando 

constatada pela UCCI falha nos procedimentos de rotina;

Responder consultas das unidades executoras quan

legitimidade e economicidade de procedimentos de trabalho, bem como, nos 

casos de interpretação e/ou indicação da legislação aplicável às determinadas 

situações hipotéticas; 

Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestaçõ

recomendações de órgãos de controle externo que possam implicar 

diretamente na gestão dos sistemas;

Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência dos 

trabalhos Administrativos. 

Auditoria 

As auditorias serão realizadas por três fases: 

Planejamento da Auditoria (preparação prévia);

Execução (Auditoria in loco na Unidade);

Relatório de Auditoria (parcial ou final);

4.2. Finalidade das Auditorias 

auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento das

executoras quanto ao seguimento dos 

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

idade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem 

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

cientificando aos auditados da importância em submeterem

Câmara Municipal de Colatina
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Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais 

acerca da aplicabilidade, alcance e cumprimento 

Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando 

constatada pela UCCI falha nos procedimentos de rotina;

Responder consultas das unidades executoras quan

legitimidade e economicidade de procedimentos de trabalho, bem como, nos 

casos de interpretação e/ou indicação da legislação aplicável às determinadas 

Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestaçõ

recomendações de órgãos de controle externo que possam implicar 

diretamente na gestão dos sistemas; 

Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência dos 

As auditorias serão realizadas por três fases: 

Planejamento da Auditoria (preparação prévia);

Execução (Auditoria in loco na Unidade);

Relatório de Auditoria (parcial ou final);

 

auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento das

executoras quanto ao seguimento dos procedimentos

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

idade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem 

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

cientificando aos auditados da importância em submeterem

Câmara Municipal de Colatina
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Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais 

acerca da aplicabilidade, alcance e cumprimento 

Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando 

constatada pela UCCI falha nos procedimentos de rotina;

Responder consultas das unidades executoras quan

legitimidade e economicidade de procedimentos de trabalho, bem como, nos 

casos de interpretação e/ou indicação da legislação aplicável às determinadas 

Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestaçõ

recomendações de órgãos de controle externo que possam implicar 

Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência dos 

As auditorias serão realizadas por três fases:  

Planejamento da Auditoria (preparação prévia);

Execução (Auditoria in loco na Unidade); 

Relatório de Auditoria (parcial ou final); 

auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento das

procedimentos 

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

idade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem 

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

cientificando aos auditados da importância em submeterem

Câmara Municipal de Colatina
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Estado do 

Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais 

acerca da aplicabilidade, alcance e cumprimento 

Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando 

constatada pela UCCI falha nos procedimentos de rotina; 

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 às determinadas 

Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestaçõ

recomendações de órgãos de controle externo que possam implicar 

Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência dos 

Planejamento da Auditoria (preparação prévia); 

auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento das

 administrativos e/ou das 

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

idade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem 

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

cientificando aos auditados da importância em submeterem-se às normas vigentes.

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais 

acerca da aplicabilidade, alcance e cumprimento 

Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando 

to à legalidade, 

legitimidade e economicidade de procedimentos de trabalho, bem como, nos 

casos de interpretação e/ou indicação da legislação aplicável às determinadas 

Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestaçõ

recomendações de órgãos de controle externo que possam implicar 

Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência dos 

auditorias têm a finalidade precípua de avaliar o cumprimento das unidades 

administrativos e/ou das 

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

idade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem 

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

se às normas vigentes.
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Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais 

acerca da aplicabilidade, alcance e cumprimento 

Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando 

to à legalidade, 

legitimidade e economicidade de procedimentos de trabalho, bem como, nos 

casos de interpretação e/ou indicação da legislação aplicável às determinadas 

Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestações e 

recomendações de órgãos de controle externo que possam implicar 

Realizar visitas técnicas preventivas nas unidades para avaliar a eficiência dos 

unidades 

administrativos e/ou das 

Instruções normativas se já estiver sido implementadas na Administração, baseadas 

idade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem 

como, recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, 

se às normas vigentes. 



que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

assegurando desta forma a regularidade da gestão c

patrimonial e de pessoal da Câmara Municipal de Colatina.

6. Ações de Auditoria Interna Previstas
 

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 001 

NORMATIVAS

Avaliação Sumária: 
Colatina, para elucidar questões
Avaliação de Risco: 
Instrução “norma das normas”
no sistema de controle interno
Relevância
Objetivo da Auditoria:
necessidade
Resultados Esperados: 
Escopo do Trabalho:
Cronograma
Local
Conhecimentos específicos: 
matéria. 
 

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 

Avaliação Sumária: 
de contas e outros assuntos pertinentes à área.
Avaliação de Risco: 
documentação co
viagem
Relevância
qualidade e no controle do gasto público.
Objetivo da Auditoria: 
legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade.

  
Entende

que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

assegurando desta forma a regularidade da gestão c

patrimonial e de pessoal da Câmara Municipal de Colatina.

. Ações de Auditoria Interna Previstas

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 001 

NORMATIVAS 

Avaliação Sumária: 
Colatina, para elucidar questões
Avaliação de Risco: 
Instrução “norma das normas”
no sistema de controle interno
Relevância: Eficiência dos sistemas de controle interno
Objetivo da Auditoria:
necessidade. 
Resultados Esperados: 
Escopo do Trabalho:
Cronograma: meses de abril a setembro
Local: Unidades Executoras
Conhecimentos específicos: 
matéria.  

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 

Avaliação Sumária: 
de contas e outros assuntos pertinentes à área.
Avaliação de Risco: 
documentação co
viagem. 
Relevância: a gestão financeira realizada com eficiência permite uma melhoria na 
qualidade e no controle do gasto público.
Objetivo da Auditoria: 
legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade.

Entende-se, desta forma, a Auditoria In

que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

assegurando desta forma a regularidade da gestão c

patrimonial e de pessoal da Câmara Municipal de Colatina.

. Ações de Auditoria Interna Previstas

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 001 

 

Avaliação Sumária: Reunião com as unidades 
Colatina, para elucidar questões
Avaliação de Risco: Ausência de Pontos de
Instrução “norma das normas”
no sistema de controle interno

Eficiência dos sistemas de controle interno
Objetivo da Auditoria: Atualizar

Resultados Esperados: Instruções Normativas formalizadas
Escopo do Trabalho: todos os sistemas administrativos.

: meses de abril a setembro
: Unidades Executoras

Conhecimentos específicos: 

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 002

Avaliação Sumária: análise e avaliação de con
de contas e outros assuntos pertinentes à área.
Avaliação de Risco: concessões de diárias indevidas, ausência de justificativas, falta de 
documentação comprobatória da participação no evento, ausência de relatório de

: a gestão financeira realizada com eficiência permite uma melhoria na 
qualidade e no controle do gasto público.
Objetivo da Auditoria: avaliar os controles internos e a 
legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade.

se, desta forma, a Auditoria In

que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

assegurando desta forma a regularidade da gestão c

patrimonial e de pessoal da Câmara Municipal de Colatina.

. Ações de Auditoria Interna Previstas

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 001 - NORMATIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 

Reunião com as unidades 
Colatina, para elucidar questões do Relatório de auditoria nº 004

Ausência de Pontos de
Instrução “norma das normas”, Irregularidade das Contas por ausê
no sistema de controle interno. 

Eficiência dos sistemas de controle interno
Atualizar e 

Instruções Normativas formalizadas
todos os sistemas administrativos.

: meses de abril a setembro
: Unidades Executoras. 

Conhecimentos específicos: Resolução 227, 257

002 - GESTÃO FINANCEIRA

análise e avaliação de con
de contas e outros assuntos pertinentes à área.

concessões de diárias indevidas, ausência de justificativas, falta de 
mprobatória da participação no evento, ausência de relatório de

: a gestão financeira realizada com eficiência permite uma melhoria na 
qualidade e no controle do gasto público.

avaliar os controles internos e a 
legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade.
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se, desta forma, a Auditoria Interna como um elemento de

que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

assegurando desta forma a regularidade da gestão c

patrimonial e de pessoal da Câmara Municipal de Colatina.

. Ações de Auditoria Interna Previstas

NORMATIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 

Reunião com as unidades administrativas da Câmara Municipal d
do Relatório de auditoria nº 004

Ausência de Pontos de controle, desconformidade 
Irregularidade das Contas por ausê

Eficiência dos sistemas de controle interno
 criar novas instruções normativas

Instruções Normativas formalizadas
todos os sistemas administrativos.

: meses de abril a setembro.  

Resolução 227, 257

GESTÃO FINANCEIRA

análise e avaliação de concessão de
de contas e outros assuntos pertinentes à área. 

concessões de diárias indevidas, ausência de justificativas, falta de 
mprobatória da participação no evento, ausência de relatório de

: a gestão financeira realizada com eficiência permite uma melhoria na 
qualidade e no controle do gasto público. 

avaliar os controles internos e a 
legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

terna como um elemento de

que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, 

patrimonial e de pessoal da Câmara Municipal de Colatina. 

. Ações de Auditoria Interna Previstas 

NORMATIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 

administrativas da Câmara Municipal d
do Relatório de auditoria nº 004

controle, desconformidade 
Irregularidade das Contas por ausê

Eficiência dos sistemas de controle interno. 
criar novas instruções normativas

Instruções Normativas formalizadas 
todos os sistemas administrativos. 

Resolução 227, 257 e outras normas pertinentes à 

GESTÃO FINANCEIRA 

cessão de diárias, passagens
 

concessões de diárias indevidas, ausência de justificativas, falta de 
mprobatória da participação no evento, ausência de relatório de

: a gestão financeira realizada com eficiência permite uma melhoria na 

avaliar os controles internos e a gestão financeira quanto à 
legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do 

terna como um elemento de

que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

ontábil, orçamentária, financeira, 

 

NORMATIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 

administrativas da Câmara Municipal d
do Relatório de auditoria nº 004/2017

controle, desconformidade 
Irregularidade das Contas por ausência de manutenção 

criar novas instruções normativas

 corretamente.

e outras normas pertinentes à 

diárias, passagens

concessões de diárias indevidas, ausência de justificativas, falta de 
mprobatória da participação no evento, ausência de relatório de

: a gestão financeira realizada com eficiência permite uma melhoria na 

gestão financeira quanto à 
legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade. 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

terna como um elemento de controle, 

que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

ontábil, orçamentária, financeira, 

NORMATIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 

administrativas da Câmara Municipal d
/2017. 

controle, desconformidade em relação à 
ncia de manutenção 

criar novas instruções normativas, conforme 

corretamente. 

e outras normas pertinentes à 

diárias, passagens, prestação 

concessões de diárias indevidas, ausência de justificativas, falta de 
mprobatória da participação no evento, ausência de relatório de

: a gestão financeira realizada com eficiência permite uma melhoria na 

gestão financeira quanto à 
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Espírito Santo 

controle, 

que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no 

âmbito do Poder Legislativo e apoiar o Controle externo da sua missão institucional 

ontábil, orçamentária, financeira, 

NORMATIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 

administrativas da Câmara Municipal de 

em relação à 
ncia de manutenção 

, conforme 

e outras normas pertinentes à 

, prestação 

concessões de diárias indevidas, ausência de justificativas, falta de 
mprobatória da participação no evento, ausência de relatório de 

: a gestão financeira realizada com eficiência permite uma melhoria na 

gestão financeira quanto à 



Resultados Esperados: 
Escopo do Trabalho:
processos,
Cronograma
Local
Conhecimentos específicos: 
Orçamentária Anual 
5.992/2006, d
 

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 003

Avaliação Sumária: 
celebrados pela Câmara Municipal de Colatina.
Avaliação de Risco: 
qualidade, descumprimento às cláusulas contratuais e falta de fiscalização.
Relevância
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade d
incorreções e/ou atos de impropriedades e irregularidades.
Objetivo da Auditoria: 
e fiscalização dos contratos.
Resultados Esperados: 
públicos, e assegurar a correta formalização dos processos.
Escopo do Trabalho:
processos,
Cronograma
Local
Conhecimentos específicos: 
3.555/2000
 

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 

Avaliação Sumária: 
Avaliação de Risco: 
à definição
da IN 43/2017 do TCEES
mais significativas.
Relevância: 
Objetivo da Auditoria: 
atividades programadas para 2019.

  
Resultados Esperados: 
Escopo do Trabalho:
processos, por amostragem aleatória.
Cronograma: Outubro
Local: Unidade Contábil Financeira
Conhecimentos específicos: 
Orçamentária Anual 
5.992/2006, dentre outras normas.

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 003

Avaliação Sumária: 
celebrados pela Câmara Municipal de Colatina.
Avaliação de Risco: 
qualidade, descumprimento às cláusulas contratuais e falta de fiscalização.
Relevância: garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade d
incorreções e/ou atos de impropriedades e irregularidades.
Objetivo da Auditoria: 
e fiscalização dos contratos.
Resultados Esperados: 
públicos, e assegurar a correta formalização dos processos.
Escopo do Trabalho:
processos, por amostragem aleatória. 
Cronograma: Novembro
Local: Unidade Legislativa.
Conhecimentos específicos: 

55/2000, dentre outras normas pertinentes, publicações e acórdãos do TCEES.

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 

Avaliação Sumária: 
Avaliação de Risco: 

definição dos 
da IN 43/2017 do TCEES
mais significativas.
Relevância: orientar os trabalhos de auditoria interna
Objetivo da Auditoria: 
atividades programadas para 2019.

Resultados Esperados: melhoria na qualidade dos gastos públicos.
Escopo do Trabalho: serão examinados entre 10 a 20% (dez a vinte por cento) dos 

amostragem aleatória.
Outubro 

Unidade Contábil Financeira
Conhecimentos específicos: 
Orçamentária Anual - LOA, Lei nº. 4.320/64, Decreto nº. 93.

entre outras normas.

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 003

Avaliação Sumária: acompanhamento do cumprimento dos contratos 
celebrados pela Câmara Municipal de Colatina.
Avaliação de Risco: contratações irregulares, prestações de 
qualidade, descumprimento às cláusulas contratuais e falta de fiscalização.

: garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade d
incorreções e/ou atos de impropriedades e irregularidades.
Objetivo da Auditoria: verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na gestão 
e fiscalização dos contratos.
Resultados Esperados: garantir a eficácia e a eficiência na gestão dos re
públicos, e assegurar a correta formalização dos processos.
Escopo do Trabalho: serão examinados entre 5 a 10% (cinco a dez por cento) dos 

por amostragem aleatória. 
: Novembro a Dezembro

: Unidade Legislativa. 
Conhecimentos específicos: 

, dentre outras normas pertinentes, publicações e acórdãos do TCEES.

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 004

Avaliação Sumária: elaboração do planejamento das
Avaliação de Risco: não atendimento aos princípios da eficiência e eficácia

 pontos de controle 
da IN 43/2017 do TCEES. Escolha de áreas menos relevantes em d
mais significativas. 

orientar os trabalhos de auditoria interna
Objetivo da Auditoria: dar ciência aos órgãos de controle interno e externo das 
atividades programadas para 2019.

melhoria na qualidade dos gastos públicos.
serão examinados entre 10 a 20% (dez a vinte por cento) dos 

amostragem aleatória.

Unidade Contábil Financeira. 
Conhecimentos específicos: Constituição de 1988, Lei Complementar nº. 101/2000, Lei 

LOA, Lei nº. 4.320/64, Decreto nº. 93.
entre outras normas. 

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 003 – CONTRATOS

acompanhamento do cumprimento dos contratos 
celebrados pela Câmara Municipal de Colatina.

contratações irregulares, prestações de 
qualidade, descumprimento às cláusulas contratuais e falta de fiscalização.

: garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade d
incorreções e/ou atos de impropriedades e irregularidades.

verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na gestão 
e fiscalização dos contratos. 

garantir a eficácia e a eficiência na gestão dos re
públicos, e assegurar a correta formalização dos processos.

serão examinados entre 5 a 10% (cinco a dez por cento) dos 
por amostragem aleatória. 

a Dezembro.
 

Conhecimentos específicos: Lei nº. 8.666/93, Lei 
, dentre outras normas pertinentes, publicações e acórdãos do TCEES.

004 – ELABORAÇÃO DO PAAI

elaboração do planejamento das
não atendimento aos princípios da eficiência e eficácia

pontos de controle que serão adotados 
. Escolha de áreas menos relevantes em d

orientar os trabalhos de auditoria interna
dar ciência aos órgãos de controle interno e externo das 

atividades programadas para 2019. 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

melhoria na qualidade dos gastos públicos.
serão examinados entre 10 a 20% (dez a vinte por cento) dos 

amostragem aleatória. 

Constituição de 1988, Lei Complementar nº. 101/2000, Lei 
LOA, Lei nº. 4.320/64, Decreto nº. 93.

CONTRATOS E ADITIVOS

acompanhamento do cumprimento dos contratos 
celebrados pela Câmara Municipal de Colatina. 

contratações irregulares, prestações de 
qualidade, descumprimento às cláusulas contratuais e falta de fiscalização.

: garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade d
incorreções e/ou atos de impropriedades e irregularidades.

verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na gestão 

garantir a eficácia e a eficiência na gestão dos re
públicos, e assegurar a correta formalização dos processos.

serão examinados entre 5 a 10% (cinco a dez por cento) dos 
por amostragem aleatória.  

. 

Lei nº. 8.666/93, Lei 
, dentre outras normas pertinentes, publicações e acórdãos do TCEES.

ELABORAÇÃO DO PAAI

elaboração do planejamento das
não atendimento aos princípios da eficiência e eficácia

que serão adotados 
. Escolha de áreas menos relevantes em d

orientar os trabalhos de auditoria interna
dar ciência aos órgãos de controle interno e externo das 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

melhoria na qualidade dos gastos públicos.
serão examinados entre 10 a 20% (dez a vinte por cento) dos 

Constituição de 1988, Lei Complementar nº. 101/2000, Lei 
LOA, Lei nº. 4.320/64, Decreto nº. 93.

E ADITIVOS 

acompanhamento do cumprimento dos contratos 

contratações irregulares, prestações de 
qualidade, descumprimento às cláusulas contratuais e falta de fiscalização.

: garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade d
incorreções e/ou atos de impropriedades e irregularidades. 

verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na gestão 

garantir a eficácia e a eficiência na gestão dos re
públicos, e assegurar a correta formalização dos processos. 

serão examinados entre 5 a 10% (cinco a dez por cento) dos 

Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 e 
, dentre outras normas pertinentes, publicações e acórdãos do TCEES.

ELABORAÇÃO DO PAAI. 

elaboração do planejamento das atividades para 2019.
não atendimento aos princípios da eficiência e eficácia

que serão adotados conforme tabela referencial 1 
. Escolha de áreas menos relevantes em d

orientar os trabalhos de auditoria interna.  
dar ciência aos órgãos de controle interno e externo das 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do 

melhoria na qualidade dos gastos públicos. 
serão examinados entre 10 a 20% (dez a vinte por cento) dos 

Constituição de 1988, Lei Complementar nº. 101/2000, Lei 
LOA, Lei nº. 4.320/64, Decreto nº. 93.872/1986

acompanhamento do cumprimento dos contratos 

contratações irregulares, prestações de serviços de baixa 
qualidade, descumprimento às cláusulas contratuais e falta de fiscalização.

: garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade d

 
verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na gestão 

garantir a eficácia e a eficiência na gestão dos re
 

serão examinados entre 5 a 10% (cinco a dez por cento) dos 

nº. 10.520/2002 e 
, dentre outras normas pertinentes, publicações e acórdãos do TCEES.

atividades para 2019.
não atendimento aos princípios da eficiência e eficácia

conforme tabela referencial 1 
. Escolha de áreas menos relevantes em detrimento de outras 

dar ciência aos órgãos de controle interno e externo das 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

serão examinados entre 10 a 20% (dez a vinte por cento) dos 

Constituição de 1988, Lei Complementar nº. 101/2000, Lei 
872/1986, Decreto nº. 

acompanhamento do cumprimento dos contratos e aditivos 

serviços de baixa 
qualidade, descumprimento às cláusulas contratuais e falta de fiscalização. 

: garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade d

verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na gestão 

garantir a eficácia e a eficiência na gestão dos recursos 

serão examinados entre 5 a 10% (cinco a dez por cento) dos 

nº. 10.520/2002 e Decreto nº. 
, dentre outras normas pertinentes, publicações e acórdãos do TCEES. 

atividades para 2019. 
não atendimento aos princípios da eficiência e eficácia referentes 

conforme tabela referencial 1 
etrimento de outras 

dar ciência aos órgãos de controle interno e externo das 
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Espírito Santo 

serão examinados entre 10 a 20% (dez a vinte por cento) dos 

Constituição de 1988, Lei Complementar nº. 101/2000, Lei 
, Decreto nº. 

e aditivos 

serviços de baixa 

: garantir a fidelidade ao instrumento originário e cláusulas contratuais em 
função do volume de recursos envolvidos, a fim de reduzir a possibilidade de 

verificar a legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência na gestão 

cursos 

serão examinados entre 5 a 10% (cinco a dez por cento) dos 

Decreto nº. 
 

referentes 
conforme tabela referencial 1 

etrimento de outras 

dar ciência aos órgãos de controle interno e externo das 



Resultados Esperados
irregularidades/impropriedades.
Cronograma
Conhecimentos específicos: 
2014
 

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 

CONTAS 

Avaliação Sumária: 
Municipal de Colatina
Contas.
Avaliação de Risco: 
pertinente, sendo julgado pelo TCEES
Relevância
Objetivo da Auditoria: 
Municipal de
Resultados Esperados: 
legislação pertinente e dentro do prazo legalmente determinado.
Escopo do Trabalho:
de 2018
Cronograma
Conhecimentos específicos: 
legislações pertinentes ao assunto.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Resultados Esperados
irregularidades/impropriedades.
Cronograma: PAAI
Conhecimentos específicos: 
2014, Resolução 241/2013

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 

CONTAS  

Avaliação Sumária: 
Municipal de Colatina
Contas. 
Avaliação de Risco: 

rtinente, sendo julgado pelo TCEES
Relevância: prazos exíguos para elaboração da prestação de contas
Objetivo da Auditoria: 
Municipal de Colatina
Resultados Esperados: 
legislação pertinente e dentro do prazo legalmente determinado.
Escopo do Trabalho:
de 2018. 
Cronograma: Janeiro a
Conhecimentos específicos: 
legislações pertinentes ao assunto.

Resultados Esperados: contribuição da Audito
irregularidades/impropriedades.

: PAAI 2019 – Dezembro.
Conhecimentos específicos: 

Resolução 241/2013, dentre outras normas pertinentes.

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 

Avaliação Sumária: emissão de parecer a respeito da prestação d
Municipal de Colatina com base nas orientações

Avaliação de Risco: prestação 
rtinente, sendo julgado pelo TCEES

: prazos exíguos para elaboração da prestação de contas
Objetivo da Auditoria: analisar o processo de pr

Colatina tendo em vista as normas previstas pelos órgãos de controle.
Resultados Esperados: entrega do Processo de Contas em conformidade com a 
legislação pertinente e dentro do prazo legalmente determinado.
Escopo do Trabalho: análise do Processo de Pres

Janeiro a março
Conhecimentos específicos: 
legislações pertinentes ao assunto.

: contribuição da Audito
irregularidades/impropriedades. 

Dezembro. 
Conhecimentos específicos: Instrução Normativa SCI nº. 002, de 06 de fevereiro de 

, dentre outras normas pertinentes.

AÇÃO DE AUDITORIA Nº. 005 – FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 

emissão de parecer a respeito da prestação d
com base nas orientações

prestação de contas em desconformidade com a legislação 
rtinente, sendo julgado pelo TCEES 

: prazos exíguos para elaboração da prestação de contas
analisar o processo de pr

tendo em vista as normas previstas pelos órgãos de controle.
entrega do Processo de Contas em conformidade com a 

legislação pertinente e dentro do prazo legalmente determinado.
análise do Processo de Pres

março de 2019.
Conhecimentos específicos: Instrução Normativa TCEES nº. 43/2017
legislações pertinentes ao assunto. 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

: contribuição da Audito

 
Instrução Normativa SCI nº. 002, de 06 de fevereiro de 

, dentre outras normas pertinentes.

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 

emissão de parecer a respeito da prestação d
com base nas orientações

de contas em desconformidade com a legislação 
 como “irregular”.

: prazos exíguos para elaboração da prestação de contas
analisar o processo de pr

tendo em vista as normas previstas pelos órgãos de controle.
entrega do Processo de Contas em conformidade com a 

legislação pertinente e dentro do prazo legalmente determinado.
análise do Processo de Pres

de 2019. 
Instrução Normativa TCEES nº. 43/2017

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

: contribuição da Auditoria Interna na prevenção 

Instrução Normativa SCI nº. 002, de 06 de fevereiro de 
, dentre outras normas pertinentes.

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 

emissão de parecer a respeito da prestação d
com base nas orientações a serem emitidas pelo 

de contas em desconformidade com a legislação 
como “irregular”. 

: prazos exíguos para elaboração da prestação de contas
analisar o processo de prestação de contas da Câmara 

tendo em vista as normas previstas pelos órgãos de controle.
entrega do Processo de Contas em conformidade com a 

legislação pertinente e dentro do prazo legalmente determinado.
análise do Processo de Prestação de Cont

Instrução Normativa TCEES nº. 43/2017

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do 

ria Interna na prevenção 

Instrução Normativa SCI nº. 002, de 06 de fevereiro de 
, dentre outras normas pertinentes. 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 

emissão de parecer a respeito da prestação de contas da Câmara 
a serem emitidas pelo 

de contas em desconformidade com a legislação 

: prazos exíguos para elaboração da prestação de contas. 
estação de contas da Câmara 

tendo em vista as normas previstas pelos órgãos de controle.
entrega do Processo de Contas em conformidade com a 

legislação pertinente e dentro do prazo legalmente determinado. 
tação de Contas relativo ao exercício 

Instrução Normativa TCEES nº. 43/2017

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

ria Interna na prevenção 

Instrução Normativa SCI nº. 002, de 06 de fevereiro de 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 

e contas da Câmara 
a serem emitidas pelo Tribunal de 

de contas em desconformidade com a legislação 

estação de contas da Câmara 
tendo em vista as normas previstas pelos órgãos de controle.

entrega do Processo de Contas em conformidade com a 

as relativo ao exercício 

Instrução Normativa TCEES nº. 43/2017, e demais 

7 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Espírito Santo 

ria Interna na prevenção 

Instrução Normativa SCI nº. 002, de 06 de fevereiro de 

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE 

e contas da Câmara 
Tribunal de 

de contas em desconformidade com a legislação 

estação de contas da Câmara 
tendo em vista as normas previstas pelos órgãos de controle. 

entrega do Processo de Contas em conformidade com a 

as relativo ao exercício 

, e demais 



7. Considerações Finais
 

nos riscos aferidos, de acordo com critérios utilizados por este órgão.

31/03/2019

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

influenciar sua execução, tais como:

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrati

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

Auditoria.

constitucional da publicidade dos atos da administração pú

de avisos

  
. Considerações Finais

O Plano Anual de 

nos riscos aferidos, de acordo com critérios utilizados por este órgão.

As atividades do PAAI

31/03/2019, sendo necessário ressaltar que o prazo 

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

influenciar sua execução, tais como:

 T

 C

 F

 A

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrati

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

Auditoria. 

O Plano Anual 

nstitucional da publicidade dos atos da administração pú

de avisos da Câmara municipal e publicado em seu site oficial.

. Considerações Finais

O Plano Anual de Auditoria Interna é um plano de ações, elaborado com base 

nos riscos aferidos, de acordo com critérios utilizados por este órgão.

As atividades do PAAI

, sendo necessário ressaltar que o prazo 

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

influenciar sua execução, tais como:

Trabalhos especiais;

Capacitação

Fatos imprevistos, e

Atendimento as demandas dos órgãos fiscalizadores;

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrati

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

O Plano Anual de Auditoria Interna 

nstitucional da publicidade dos atos da administração pú

da Câmara municipal e publicado em seu site oficial.

. Considerações Finais  

Auditoria Interna é um plano de ações, elaborado com base 

nos riscos aferidos, de acordo com critérios utilizados por este órgão.

As atividades do PAAI estão p

, sendo necessário ressaltar que o prazo 

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

influenciar sua execução, tais como: 

rabalhos especiais; 

apacitação do servidor (cursos e seminários)

atos imprevistos, e 

tendimento as demandas dos órgãos fiscalizadores;

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrati

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

de Auditoria Interna 

nstitucional da publicidade dos atos da administração pú

da Câmara municipal e publicado em seu site oficial.

Lucas Lamborghini Degasperi
Auditor Público Interno

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Auditoria Interna é um plano de ações, elaborado com base 

nos riscos aferidos, de acordo com critérios utilizados por este órgão.

estão previstas para o período de 01/04/2018

, sendo necessário ressaltar que o prazo 

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

do servidor (cursos e seminários)

tendimento as demandas dos órgãos fiscalizadores;

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrati

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

de Auditoria Interna – PAAI/2018

nstitucional da publicidade dos atos da administração pú

da Câmara municipal e publicado em seu site oficial.

Lucas Lamborghini Degasperi
Auditor Público Interno

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Auditoria Interna é um plano de ações, elaborado com base 

nos riscos aferidos, de acordo com critérios utilizados por este órgão.

revistas para o período de 01/04/2018

, sendo necessário ressaltar que o prazo apontado para a realização das 

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

do servidor (cursos e seminários)

tendimento as demandas dos órgãos fiscalizadores;

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrati

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

PAAI/2018, em atendimento ao princípio 

nstitucional da publicidade dos atos da administração pública, será fixado no quadro 

da Câmara municipal e publicado em seu site oficial.

Colatina, 27

Lucas Lamborghini Degasperi 
Auditor Público Interno 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do 

Auditoria Interna é um plano de ações, elaborado com base 

nos riscos aferidos, de acordo com critérios utilizados por este órgão. 

revistas para o período de 01/04/2018

apontado para a realização das 

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

do servidor (cursos e seminários); 

tendimento as demandas dos órgãos fiscalizadores; 

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrati

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

, em atendimento ao princípio 

blica, será fixado no quadro 

da Câmara municipal e publicado em seu site oficial. 

Colatina, 27 de dezembro de 2017

 

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Auditoria Interna é um plano de ações, elaborado com base 

revistas para o período de 01/04/2018

apontado para a realização das 

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrati

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

, em atendimento ao princípio 

blica, será fixado no quadro 

de dezembro de 2017
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Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Espírito Santo 

Auditoria Interna é um plano de ações, elaborado com base 

revistas para o período de 01/04/2018 a 

apontado para a realização das 

atividades, como acima indicado, poderá ser alterado, suprimido em parte ou 

prorrogado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou 

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do 

Presidente da Câmara municipal e aos responsáveis pelos sistemas Administrativos 

para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, 

sendo que as constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de 

, em atendimento ao princípio 

blica, será fixado no quadro 

 

de dezembro de 2017 

 


