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PAAI- PLANO ANUAL DE AUDITORIAINTERNA

EXERCICIO DE 2017

CONTROLE INTERNO - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA

-INTRODUCAO

O presente PAAI - PIano Anual de Auditoria Interna para o exercicio de 2017 da

Controladoria da Camara Municipal de Nova Venecia, tem como objetivo a

realizagao de eventuais auditorias preventivas, contabeis, e operacionais, nos

 Sistemas Administrativos de Controle Interno das unidades executoras

Os procedimentos e as tecnicas de auditoria a serem utilizadas poderao ser

denominados como o conjunto de verificagoes e averiguayoes que permitirao obter

evidencias ou provas suficientes e adequadas para a formulapao e fundamentagao

da opiniao da auditoria. que depois as processarao e levarao ao conhecimento do

auditado e da administragao

As auditorias poderao ser realizadas ao tempo do ato, procedimento ou processo,

tendo por fim atenuar possiveis impropriedades na execugao dos mesmos

As demais auditorias analisam os procedimentos a posterior de sua realizaCao e

buscam conferir se os principios basicos da Administragao Publica e demais

normatizagoes pertinentes foram devidamente aplicadas

Na seleqao dos Sistemas a serem auditados foram considerados os aspectos da

materialidade, relevancia, vulnerabilidade, riscos, ocorrencias preteritas

- DA FUNDAMENTA<;AO

posto na Constituiqao
i Federal no 4 320/64.



C unimw Municipal de Nmw Venecia

A elaboragao do PAAI - 2017 estd fundamentado nas disposiq6es das seguintes

normativas:

a) Lei Municipal de no 3 154/2012: Dispoe

Municipio de Nova Venecia/ES, e dd outras

sobre o Sistema de Controle Interno do

providencias

b) Portaria no 1343/2012: Regulamenta a aplicaGao da Lei no 3.154/2012

c) Instruqao Normativa SCI 002/2012: DispOe sobre os procedimentos para auditoria

interna e inspegoes do controle interno da Camara Municipal de Nova Vendcia/ES

d) InstruGao Normativa SCI 003/2012: DispOe sobre procedimentos para o parecer

do controle interno sobre as contas anuais do presidente da Camara Municipal de
Nova Vendcia/ES

III- DAAUDITORIAINTERNA

A auditoria interna da Camara Municipal de Nova Venbcia sera realizada pelo
servidor nomeado ao cargo de Controlador Geral, e para auxiliar nas atividades de
auditoria utilizara os acessos aos bancos de dados para fins de consulta e analise
dos sistemas informatizados de Contabilidade da Camara Municipal de Nova
Vendcia/ES.

Serao consultados tambdm os registros
subsidiar nos trabalhos de auditoria que
servidores

IV - DA FINALIDADE DA AUDITORIA

fisicos dos sistemas administrativos para

poderd solicitar de colabora<ao de outros

O PAAI - 2017 e o documento que orienta as normas para as auditorias internas,
especificando os procedimentos e metodologia de trabalho a ser observado pela
Controladoria Geral

As auditorias tem a finalidade precipua de avaliar o cumprimento dos Sistemas

Administrativos auditados quanto aa segmento dos procedimentos das InstrugOes

Normativas implantadas na AdministraGao, baseada nos principios d;

legitimidade, economicidade. efici&ncia e

aQoes corretivas para os problemas detectados, cientificando aos c

                 /-

irnportanciaemsubmeter-seAsnormasvigentes -e~iP.;
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v - SISTEMAS PROCEDIMENTOS AUDITADOS

DEAF - Departamento de Administragao e FinanGas e Direqao Geral:

Ol - Procedimentos para realizaQao de cadastro de fornecedores, nos termos da Lei
8 666/93. pela Comissao Competente no ambito do Poder Legislativo Municipal de
Nova Vendcia/ES

02 - Procedimentos para aquisigao de bens de consumo, inclusive para os casos de

dispensa e inexigibilidade, pelo Poder Legislativo de Nova Venecia/ES

03 - Procedimentos para contrataqao de serviqos, inclusive para os casos de

dispensa e inexigibilidade, pelo Poder Legislativo de Nova Venecia/ES

04 - Procedimento para a realizagao de obras mediante a licitagao, inclusive para os

casos de dispensa e inexigibilidade. pelo Poder Legislativo de Nova Venecia/ES

Os demais  procedimentos  das  unidades  executoras dos  Sistemas
supramencionados que nclo foram indicados para auditoria. estao sujeitos ao

controle preventivo nos termos deste PAAI

As auditorias serao realizadas em datas especificas e comunicadas as unidades
responsdveis pelos sistemas ate 15 dias antes do inicio da data prevista para a
realizagao da auditoria: a data de inicio, a estimativa de tempo para a execugSco dos
trabalhos, bem como solicitara documentos e informaC6es necessarios a execuqao
dos trabalhos

 VI - AQOES DE AUDITORIAINTERNA PREVISTAS

A<AO DE AUDITORIA No.001 - Procedimentos para realizaQao de cadastro de

fornecedores. nos termos da Lei 8 666/93, pela Comissao Competente no ambito do

 Poder Legislativo Municipal de Nova Venecia/ES

Avaliaqao Sumaria: Andlise dos procedimentos administrativos no cadastro de

fornecedores deste Legislativo.

Avaliagaa de Risco: Cadastros realizados sem a observancia da legislayao e da

instrugao normativa especifica.

Objetivo da Auditoria: Verificar a legalidade no cadastros dos fornecedores
observando os procedimentos adotados em relaGao as
normativa
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Cronograma - MAIO DE 2017

ACAO DE AUDITORIA No. 002 - Procedimentos para aquisiqao de bens de
consumo, a contrataqao de serviGos e a realizaqao de obras mediante licitagao,
inclusive para os casas de dispensa e inexigibilidade. pelo Poder Legislativo
Municipal de Nova Venecia/ES

Avaliaqao de Sumaria: avaliar as aqoes da Direqao Geral quanto a aquisigao de

bens de consumo. servipos e obras

Avaliaqao de Risco: Observancia no cumprimento da Lei 8 666/93 quanto aos

casos de dispensa e inexigibilidade

Objetivo da Auditoria: Verificar o cumprimento dos procedimentos da Instru;ao
Normativa especifica e quanto a Lei 8 666/93     .

Cronograma - JUNHO DE 2017

 VII - CONSIDERA<OES FINAlS

Ao longo do exercicio, as atividades e o cronograma de execuqao dos trabalhos
poderao sofrer alteraq6es em funpo de algum fator que inviabilize a sua reaiizaGao
na data estipulada, tais coma: trabalhos especiais, treinamentos (cursos),
 atendimento aa Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo au outro orgao de
 Controle Externo. assim como atividades nao previstas

O resultado das atividades de auditoria sera levado aa conhecimento do Presidente

da Camara Municipal para que adotem as providencias que se fizerem necessarias

Nova Venecia. em 05 de dezembro de 2016

Joao Lenonn Rotta

 Controladar Geral


