
Camani Municipal de Nova Venecia

         Estudo do Esptrilo Santo

 AQAO DE AUDITORIA INTERNA Na 002 - 2016

PROCEDIMENTOS DE USO, GUARDA, CONSERVAQAO, MANUTENQAO E

 ABASTECIMENTO DOS VEiCULOS DO PODER LEGISLATIVO DE NOVA

    VENECIA

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO

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 AGOSTO

de 2016 uma aqao de Auditoria Interna, por amostragem, no procedimento de uso,

guarda, conservaqao, manutenpao e abastecimento dos veiculos do Poder

Legislativo de Nova Venecia

AVALIAQAO SUMARIA

A Instruqao Normativa STR 001/2013 Versao 2, dispoe sobre as normas de Controle

Interno para os procedimentos de uso, guarda, conservagao, manutengao e

 abastecimento dos veiculos do Poder Legislativo Municipal de Nova Venecia/ES

OBJETIVO DAAUDITORIA

Verificar a legalidade dos processos locagao de veiculos e abastecimentos,

autorizados pelo gestor da Camara Municipal de Nova Venecia, e verificar se as

normas impostas na Instrugao Normativa STR 001/2013 estao sendo cumpridas
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ANALISE DOCUMENTAL

A amostra escolhida foram os processos com os numeros de empenho: 058, 074

084, 090, 0105, 0106, 0115, 0116, 0125, 0132, 0142, 0150, 0156, 0159, 0174, 0177

0191, 0220. 0224, 0228, 0246, 0248, 0273, 0280, 0295, 0297, 0313, 0319. 0343

0348. 0358. 0361. 0374 e o processo 018535/2016 com o n' de empenho 015

 Foram feitas analise documental no mes de AGOSTO de 2016, por AMOSTRAGEM,

nos processos arquivados dos meses de fevereiro a julho de 2016, observando tais

aspectos:

Com base na IN STR 001/2016 v2 observamos os procedimentos e trabalhamos

com nossa realidade A Camara Municipal de Nova Venecia possui ate a presente

data apenas 1 veiculo pr6prio, uma Honda CG 150 JOB que e utilizada para realizar

servigos administrativos dentro do nosso Municipio Todas as viagens solicitas tanto

por Vereador como por Servidor, se autorizada pelo Presidente, e atendida com

veiculo locado conforme licitagao vigente ou locagao direta de acordo com as

normas e procedimentos estabelecidos nas Instruq6es Normativas do Sistema de

Compras, Licitagoes e Contratos - SCL 001/2013

A solicitagao para viagens devera ser encaminhada, pelo interessado, ao Presidente,

informando o motivo, data, horario e destino, se autorizado pelo Presidente, faz-se

necessario a locaqao de um veiculo para tal viagem A locaCao e feita atraves de

locagao direta com base em tres orqamentos e pega-se o menor valor ou se haver

uma empresa contratada por licitagao, conforme esta estabelecido na IN SCL

001/2013. No caso de locaqao direta e necessario protocolizar um requerimento de

empenho com o valor da locagao contendo em anexo os tres orgamentos e este

sera enviado ao Presidente para autorizagao

Todos os deslocamentos de veiculos deverao ser registrados pelos motoristas, na

ficha de registro operacional, na qual constarao os seguintes apontamentos: o tipo

do veiculo (nome), a placa, nome do motorista, o solicitante do veiculo, a data e hora
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da saida e chegada, o serviGo realizado, o

chegada e essa ficha devera ser assinada

viagem (Vereador ou Servidor).

ocal e a quilometragem de saida e

pelo motorista e pelo solicitante da

O abastecimento de combustivel somente podera ser efetuado no posto contratado

atraves de licitagao ou mediante as normas e procedimentos estabelecidos nas

Instrugoes Normativas do Sistema de Compras, Licitagoes e Contratos - SCL

001/2013 A autorizagao do abastecimento se da atraves da requisipao assinada

pelo Diretor Geral ou o Presidenta (podendo ser representado pelo Chefe de

Gabinete) A nota fiscal do abastecimento devera estar em nome da Camara

Municipal de Nova Venecia com seu respectivo CNPJ e enderego, a qual devera

especificar os quantitativos em litros e o valor da nota, o numero da placa e a

quilometragem do veiculo abastecido A conferencia das notas antes do processo de

pagamento e feita pelo Diretor Geral, onde e observado as informaGoes e valores

contidos na requisigao de abastecimento e na nota fiscal do abastecimento, que

depois e atestado pelo Diretor Geral e liberado para liquidagao e pagamento

Foi executado testes de observancia e testes substantivos nas amostras colhidas

observando todos os procedimentos previstos na Instruqao Normativa

CONCLUSAO

Depois da analise minuciosa nos processos selecionados, observando os valores e

procedimentos que estao previstos, concluo que nao ouve registros de nenhuma

irregularidade, pois nao vislumbrei irregularidades quanto ao procedimento de uso,

guarda. conservaqao, manutengao e abastecimento dos veiculos do Poder

Legislativo de Nova Venecia.

Tambem nao

requerimentos

vislumbrei nenhuma fraude quanto a finalidade publica dos



E o relatorio

Camara Municipal de Nova Vene'cia

         Estado do Esptrito Samo

 Camara Municipal de Nova Venecia, 13 de setembro de 2016


