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1. INTRODUÇÃO

O Plano Anual da Auditoria Interna – PAAI 2022 é o documento formal que apresenta a programação de atividades previstas

para a equipe de Auditoria Interna, para o exercício, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado. O presente Plano de

Atividades estabelece o planejamento das atividades de auditoria, fiscalização, acompanhamentos e monitoramento de algumas

atividades no âmbito da administração Direta e Indireta para o exercício de 2022.

A missão da Auditoria Interna está voltada a promover e comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e dos fatos na

administração dos recursos disponibilizados, avaliando e orientando processos, instrumentos de controle interno e resultados

alcançados, a fim de mitigar risco de mau uso do dinheiro público.

Além disso, a auditoria tem por objetivo primordial identificar e avaliar os resultados operacionais na gerência da coisa

pública e o seu exercício observará os aspectos relevantes relacionados à avaliação dos programas de gestão.

A Fiscalização buscará comprovar se o objeto dos programas institucionais existe, se corresponde às especificações

estabelecidas, se atende às necessidades para as quais foi definido e à legislação, se guarda coerência com as condições e

características pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes e permitem a avaliação dos resultados.
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O Acompanhamento consiste em um instrumento de controle utilizado ao longo de um período predeterminado para a

observação seletiva das atividades/operações executadas pelas unidades administrativas, de modo a contribuir para que a gestão da

instituição seja conduzida dentro dos princípios que regem a Administração Pública, entre eles: da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da publicidade e da eficiência; sempre em busca do zelo, da eficácia e economicidade no trato com a coisa pública,

observando-se a conformidade na utilização dos recursos e o desempenho institucional, com acompanhamento, controle e avaliação

dos resultados.

Os resultados das atividades de auditoria serão levados ao conhecimento do Prefeito Municipal ou dos responsáveis pelas

áreas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As constatações,

recomendações, pendências, farão parte do relatório de auditoria.

A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações às unidades executoras, independente do cronograma

previsto no PAAI 2022, sendo que a recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos da Controladoria Interna será comunicada

oficialmente ao Prefeito e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor causador do da recusa ser responsabilizado na

forma da lei.

A seleção das áreas e dos processos Auditados/Fiscalizados/Acompanhados/Monitorados levarão em consideração aspectos

de materialidade, relevância, vulnerabilidade, criticidade e risco, e, ainda, as metas traçadas no Plano Plurianual, Termos de

Colaboração e Fomento bem como demais programas e rotinas de governo.
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2. ATIVIDADES

2.1 Auditorias

As atividades de Auditorias planejadas para 2021 são apresentadas no Plano Anual de Auditoria – PAA/CI que compõe o

ANEXO I deste documento.

2.2 Acompanhamentos

O planejamento das atividades consignado no Plano Anual de Acompanhamento das Atividades de Gestão será executado

pelo departamento de Controle Interno. O objetivo definido pela Controladoria para a execução do plano traçado é contribuir para

que tanto a gestão nas compras e contratações como a gestão dos recursos humanos sejam conduzidos dentro dos princípios que

regem a Administração Pública. Para atingir esse objetivo, o presente plano prevê a realização de acompanhamento dos atos de

gestão, inclusive dos relacionados a recursos humanos, praticados nos procedimentos administrativos. Ao longo do exercício, o

cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores imprevistos que eventualmente surgirem, tais

como: informações de falhas detectadas, determinações oriundas de superiores hierárquicos e/ou ainda, de órgãos de Controles

Externos.
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Constituem objetos passíveis de AUDITORIA pela Controladoria: Recursos Humanos, Tributação, Licitação, Finanças e

Planejamento.

 RECURSOS HUMANOS (Estágio Probatório, Desvios de Função, Laudos para Pagamento de Insalubridade )

 TRIBUTAÇÃO – Atualização das taxas de ITBI e Taxas de Contribuição através de meio legal correto e justificativa.

 PROCESSOS LICITATÓRIO – Elencando os de maior valor e risco. Verificando o cumprimento da legalidade, moralidade,

impessoalidade.

- FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Verificação Do cumprimento das metas elencadas na LOA – Lei Orçamentária Anual.

2.3 Monitoramento

Considerando que auditorias/fiscalizações e acompanhamentos são processos constatativos e avaliatórios, e por essa razão só

produzirão efeitos na medida em que houver a implementação das ações de melhoria em relação às disfunções apontadas no

relatório. A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria compreenderá o monitoramento quanto à

implementação das ações propostas ou justificativa de impossibilidade apresentada pela unidade auditada/fiscalizada/acompanhada.
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3. METODOLOGIA DE TRABALHO

As atividades de auditoria/fiscalização, acompanhamento e monitoramento observarão as normas gerais da Auditoria

Governamental e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.·.

3.1 Fases

No desenvolvimento das atividades previstas neste plano serão observadas as seguintes fases:

a) Planejamento: será realizado o levantamento de dados, legislação aplicável e informações necessárias para conhecer o objeto e

sua complexidade e, a partir daí, definir a extensão dos exames, metodologia, técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados.

Será verificado, se for o caso, a implementação de recomendações sugeridas em análises anteriores sobre a matéria.

b) Execução (Auditoria propriamente dita): na fase de execução dos trabalhos, também conhecida como trabalho de campo,

busca-se reunir evidências confiáveis, relevantes e úteis por meio de técnicas de entrevistas e exames documentais onde são

coletados dados sobre os pontos fortes, falhas e irregularidades.

c) Manifestação do Auditado: Será solicitado ao auditado manifestar-se referente às possíveis falhas encontradas.
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d) Relatório (Encaminhamento) : nessa fase serão informados os achados, que decorrem da comparação entre a situação

encontrada com o critério estabelecido, comprovados por evidências e documentados por meio dos papéis de trabalho. Os achados

deverão, por consequência, ocasionar recomendações, determinações ou reconhecimento de boas práticas às áreas auditadas,

fiscalizadas e acompanhadas, sempre sendo informadas às autoridades superiores para providências cabíveis a cada caso.

A seleção das amostras levará em consideração os critérios da materialidade, relevância, criticidade e risco, sendo que:

a) Materialidade: representa o montante de recursos orçamentários ou financeiros/materiais alocados e/ou o volume de bens e

valores efetivamente geridos em um específico ponto de controle, (unidade administrativa, sistema, contrato, atividade ou ação).

b) Relevância: significa a importância ou papel desempenhado por uma questão, situação ou unidade administrativa em relação à

atividade do governo.

c) Criticidade: representa as situações críticas efetivas ou potenciais a serem controladas, identificadas em uma unidade

organizacional. Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de controle com

riscos operacionais latentes etc.

d) Risco: possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e probabilidades.
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4. EQUIPE TÉCNICA

O Departamento de Controle Interno atualmente conta com 02 (duas) servidoras efetivas:

* Dircélia Pilz Mazur – Graduada em Administração de Empresas, Pós-Graduada em Gestão Pública Municipal. Concursada desde

118/03/2002 como Técnica Administrativa.

*Luciane Dzus Ferigotti – Graduada em Pedagogia. Concursada desde

5. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ao final do prazo definido para execução dos trabalhos referentes a este Plano de Atividades será elaborado o Relatório

Anual das Atividades do Controle Interno – RACI, o qual conterá o relato sobre as atividades de Auditorias/ Fiscalizações e dos

Acompanhamentos em função das ações planejadas, bem como as ações diversas que exigiram atuação deste setor de controle

interno. O RACI observará a seguinte estrutura:

a) descrição das ações de Auditoria/Fiscalizações e Acompanhamentos realizados em 2022;
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b) registro quanto à implementação ou cumprimento, ao longo do exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelo

Controle Interno ou pelos órgãos de controle externo;

c) fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre as ações de controle interno.

Mafra, 24 de março de 2022.

DIRCÉLIA PILZ MAZUR
Diretora de Controle Interno

LUCIANE DZUS FERIGOTTI
Gerente de Controle Interno
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ANEXO I

PLANO ANUAL DE AUDITORIA

PAAI
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EXERCÍCIO 2022

1. INTRODUÇÃO

Considerando, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas

normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, na Lei Orgânica

do Município e demais legislações, bem como as normas específicas do TCE/SC;

Considerando que o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal utiliza como técnicas de trabalho, para a

consecução de suas finalidades, a auditoria;

Considerando que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de

recursos públicos por entidades de direito privado;

Considerando que as atividades de competência da Controladoria Municipal terão como enfoque principal a avaliação da

eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, cujos resultados serão

consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles;

O Departamento de Controle Interno pretende atuar da seguinte forma:
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- Realização de auditorias preventivas e/ou corretivas nas Unidades Administrativas previamente definidas, nas áreas:

Contábil/Financeira, Recursos Humanos, Compras e Licitações e outras situações que se mostrarem importantes.

- Os procedimentos e as técnicas de controle a serem utilizados poderão ser conceituados como um conjunto de verificações

e averiguações que permitirão obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações para a formulação e

fundamentação da opinião da Unidade Central de Controle Interno que, depois as processará e levará ao conhecimento da

Administração.

- Os Controles preventivos serão realizados ao tempo do ato, procedimento ou processo, tendo por fim atenuar possíveis

impropriedades na execução dos mesmos.

- Os demais controles analisam os procedimentos a “posteriori” de sua realização, e visam à conferência dos princípios

básicos da Administração Pública e aplicação das demais normas pertinentes.

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

a) Realizar reuniões com os servidores das Unidades para dirimir eventuais dúvidas e questionamentos acerca da aplicabilidade,

alcance e cumprimento das instruções normativas;

b) Emitir pareceres e recomendações para aprimorar o controle interno, quando constatada pela UCCI falha nos procedimentos de

rotina;



Página 13 de 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
CONTROLADORIA MUNICIPAL

Av. Pref. Frederico Heyse, 1386 – Centro – Mafra – SC
Fone: (47)3641-4012

c) 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 situações hipotéticas;

d) Informar e orientar as unidades executoras quanto às manifestações e recomendações de órgãos de controle externo que possam

implicar diretamente na gestão dos sistemas;

O controle preventivo da UCCI será realizado junto a esses Sistemas durante todo o exercício de 2022, sem data

previamente fixada, posto que as medidas do tópico anterior serão adotadas sempre que a UCCI verificar a sua necessidade quando

do acompanhamento ou mediante provocação das unidades executoras ligadas aos Sistemas.

Ressalta-se que, mesmo selecionando os Sistemas a serem auditados, a UCCI também adotará as medidas de controle

preventivo para as suas unidades, da mesma forma que, havendo a necessidade, os sistemas selecionados para o controle preventivo,

por decisão da UCCI ou de autoridades superiores poderão ser objetos de auditoria especial no decorrer do ano de 2022.
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PLANO DE ATIVIDADES 2022

ATIVIDADES
MENSAIS
DE ROTINA

Verificar aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 25% dos recursos recebidos no decorrer do exercício
de 2022, provenientes de Impostos e demais transferências em despesas com a Manutenção e o Desenvolvimento do
Ensino.
Criar normativas, regras e instruções sobre procedimentos internos visando ajudar a organizar as atividades
administrativas
Cuidar para que seja implantado o Programa de Integridade e Compliance
Acompanhar o envio do Sistema E-Sfinge diário dos setores de Licitações e Recursos Humanos
Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 15% dos recursos recebidos no decorrer do
exercício de 2022 provenientes de Impostos e demais transferências, em despesas com ações e serviços públicos,
efetivamente realizadas com Saúde.
Acompanhar a situação do Município no Subsistema CAUC, integrado no SIAFI (Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal), verificando pendências e orientando os Departamentos competentes
para a sua regularização.
Conferir a documentação apresentada no momento de admissão de pessoal e emitir pareceres.
Conferir a documentação apresentada nos processos de adiantamento e emitir pareceres.
Verificar a inserção dos dados no sistema E-Sfinge Obras do TCE/SC das obras e serviços de engenharia pelo Setor
de Engenharia.
Conferir documentação dos processos de Aposentadoria e Pensão e emitir Pareceres ao RPPS.
Analisar as prestações de contas de Termos de Fomento e Colaboração firmados e elaborar pareceres.
Assessorar a administração mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações
e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificadas irregularidades ou ineficiências.
Analisar e Validar as Diárias concedidas aos servidores municipais.
Registrar e acompanhar mensalmente as despesas com Luz, Água e Telefone das unidades do Poder Executivo,
exceto autarquias e encaminhar ao departamento de contabilidade para liquidação.
Conferir documentação e assinar as Rescisões Contratuais.
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AUDITORIAS E/OU ATIVIDADES PLANEJADAS:

Meses Atividades
Janeiro a abril Recursos Humanos

– Auditoria referente cumprimento e avaliação de servidores em estágio Probatório
- Auditoria sobre os Laudos de Direito à Insalubridade

- Auditoria de averiguações sobre possibilidade de desvio de função

Maio a Junho
TRIBUTAÇÃO

– Atualização das taxas de ITBI e Taxas de Contribuição através de meio legal correto e justificativa.

Julho a Agosto
PROCESSO LICITATÓRIO

– Elencando os de maior valor e risco. Verificando o cumprimento da legalidade, moralidade, impessoalidade.
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Setembro a Outubro - FINANÇAS E PLANEJAMENTO

- Verificação Do cumprimento das metas elencadas na LOA – Lei Orçamentária Anual.

Novembro a
Dezembro

VISITAS EM LOCO PARA CERIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS EFETIVADAS

- Verificação das ações pretendidas para resolução das falhas apontadas através de visitas nos locais auditados

Eu, Emersson Maas, declaro que estou Ciente do Plano Anual de Auditoria Interna que será implementado pelo

Departamento de Controle Interno do Município de Mafra - SC durante o Exercício de 2022, lembrando que

poderão ocorrer alterações do plano conforme interesse público.

_____________________________________

EMERSSON MAAS- PREFEITOMUNICIPAL


