
Camara Municipal de Nova Vene'cia
          Estado do Esptrito Santo

AQAo DE AUDITORIA INTERNA No 002

ALMOXARIFADO, MATERIAL E PATRIMONIO

RELAT6RIO DO CONTROLEINTERNO

 O Controle Interno da Camara Municipal de Nova Vendcia, Estado do Espirito
Santo, com base no PAAI - PIano Anual de Auditoria Interna realizou no mes
de maio/2014, uma Agao de Auditoria Interna no Almoxarifado, Material e
Patrimonio:

AVALIAQAO SUMARIA

A InstruGclo Normativa SCL 002/2013 - dispoe sobre os procedimentos e

rotinas para Controlar o Estoque de Bens de Consumo do Almoxarifado e de

Material e Patrimonio do Poder Legislativo Municipal de Nova Venacia - Estado

do Espirito Santo, foi expedida na data de 19/04/2013.

A Camara d um 6rgao que realiza poucos procedimentos licitat6rios, por nao

atingir os limites estabelecidos na Lei 8.666, e nao houve em 2013, nenhuma

licitagao para aquisigao de materiais, bens de consumo dentre outros.

As aquisigoes para suprimentos das necessidades bbsicas das unidades
executoras da Camara Municipal foram feitas atraves de compra direta,
observado os limites legais, buscando sempre tr@s orgamentos, para identificar
o menor prepo, conforme se extrai dos processos contdbeis dos arquivos do
DEAF - Departamento de Administragao e Finanpas da Camara.

Foi constituida a Comissao Permanente de Material e Patrimonio, nomeada
pelo Presidente da Camara, com tres membros do quadro de servidores, com o
objetivo de realizar o controle da movimentagao, avaliaCao, depreciagao e o
inventdrio dos bens patrimoniais da Camara.

AVALIAQAO DE RISCO

Todas as aquisiyes realizadas no exercicio de 2013 foram feitas

recebimento pela comissao que realizava a conferencia item por item.

A Comiss~lo realizou tambdm junto das unidades executoras, a distribuiqao

dos materiais de acordo com a necessidade de cada setor, sendo controlado
em uma planilha e baixado no sistema informatizado
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A Comissao realizou tambem em 2013 a conferencia patrimonial dos bens da
Camara Municipal, transferindo de setor para setor de acordo com a

necessidade e etiquetando os novos patrim6nios

Nao foi constatado nenhum registro patrimonial que nao viesse a observar as

normas previstas na InstruCao Normativa.

Ap6s a nomeagao efetiva da Comissao de Almoxarifado, ficou constatado um

comprometimento da mesma, no que diz respeito As normas existente.

Vale ressaltar que o local onde sao armazenados os materiais adquiridos para
uso das unidades executoras, e dividido com o arquivamento dos processos
contdbeis do Departamento de Administragao e Finangas - DEAF e os
processos do Departamento Legislativo - DEL, entretanto o poder Legislativo
de Nova Venecia, nao possui espaqo fisico adequado para tais finalidades

OBJETIVO DA AUDITORIA

Verificar a legalidade dos procedimentos de compras e a observancia dos

procedimentos adotados em relagiao as disposipoes da Instruqao Normativa

especifica.

E o Relatorio

 Camara Municipal de Nova Venecia, em 30 de maio de 2014


