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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gabinete do Prefeito

DECRETO N° 8.893, de 29 de dezembro de 2022

“APROVA A INSTRUCAO NORMATIVA - SCI N. 005/2022,
QUE ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA A
REALIZACAO DE AUDITORIAS PELA UNIDADE
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE
ECOPORANGA”.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, no uso de suas
atribuigoes legais que lhe confere a Lei Organica do Municipio de Ecoporanga/ES.

DECRETA:

Art. 1°. Fica aprovada a Instrugao Nonnativa — SCI n. O05, de 29 de dezembro de 2022,
~que estabelece procedimentos para a realizaeao de auditorias pela Unidade Central de

Controle Interno do Municipio de Ecoporanga.

Art. 2°. E de responsabilidade de todas as Secretarias Municipais o cumprimento do
estabelecido nesta Instruoao Normativa ora aprovada, no que competir as mesmas.

Art. 3°. Caberé a Unidade Central de Controle Interno — UCCI a divulgaeao, bem como
prestar esclarecimentos e orientagoes a respeito desta Instruoao Normativa.

Art. 4°. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicaeao, revogadas as
disposiqzoes contrarias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Ecoporanga, Estado do Espirito Santo, aos 29
(vinte e nove) dias do més de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

ELIAS COL

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Suelon Dias Mendongza, n° 20 - CEP.: 29850-000 — Centro — Ecoporanga-ES
e-mail: gabinete@ecoporanga.es.gov.br
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CONTROLADORIA GERAL no MUNICIPIO

INSTRUCAO NORMATIVA SCI N. 005/2022
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

VERSAO: 01
APROVACAO EM: 29/12/2022
ATO DE APROVACAO: Decreto n. 8.893/2022
UNIDADE RESPONSAVEL: Unidade Central de Controle Interno — Controladoria

Geral do Municipio de Ecoporanga/ES

A Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, no
uso de suas atribuicoes legais, conferidas pela Lei Municipal n. 1.727/2015, que “dispoe
sobre o Sistema de Controle Intemo do Municipio de Ecoporanga e da outras
providéncias”, alterada pela Lei Municipal n. 2.078/2022, sem prejuizo das suas

atribuicoes estabelecidas na Lei da estrutura do Municipio, RECOMENDA a quem

couber, os procedimentos contidos nesta Norma.

CAPITULO I
DA FINALIDADE

Art. 1°. A presente Instrucfio Normativa tem por objetivo estabelecer normas de

referéncia para a realizacao de auditorias pela Unidade Central de Controle Interno, para

que, com a padronizacao dos trabalhos de auditoria, os mesmos sejam realizados com

objetividade, eficiéncia, completude, eficacia, seguranca e qualidade.

Paragrafo linico. Esta Instrucao traz atualizacoes e acréscimos a Instrucao Normativa

SCI n. 02 de 2017, preservando, contudo, todos os dispositivos os quais nao entrem em

conflito com a presente normativa L. W N
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CAPITULO 11
DA ABRANGENCIA

Art. 2°. A aplicacao desta Instrucao recai sobre todos os orgaos e setores da

Administracao Publica Municipal, bem como sobre as entidades privadas deste
Municipio recebedoras de recursos publicos para a consecucao de suas finalidades

institucionais.

CAPITULO 111
DOS CONCEITOS

Art. 3°. Para fins de plena aplicacao desta Instrucao Normativa, traz-se as seguintes
~definicoes:

I — Plano Anual de Auditoria Interna: Documento elaborado anualmente pela

Unidade Central de Controle Interno, dispondo sobre as auditorias planejadas para o

exercicio seguinte, exercicio o qual, para todos os efeitos desta Instrucao, coincidira com

a duracao do ano civil;

II — Auditoria Planejada: auditoria prevista no Plano Anual de Auditoria Intema;

III — Auditoria Especial: auditoria nfio prevista no Plano Anual de Auditoria Intema,

motivada por denuncia ou por solicitacao especifica dc autoridade competente, a ser

autorizada pelo Controlador Geral do Municipio, caso seja constatada a relevancia da
demanda e haja recursos suficientes para a sua execucao;

IV — Unidade auditada: orgao publico, setor publico ou entidade privada utilizadora
de recurso publico submetidos a auditoria pela Unidade Central de Controle Interno'W,

Qle
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V - Ordem de Planejamento de Auditoria: documento elaborado pelo Supervisor

Técnico de Auditoria e aprovado pelo Controlador Geral do Municipio, com

determinacao para que os auditores publicos intemos elaborem o planejamento da

auditoria em questao;

VI — Matriz de Risco: representacao de dados, em formato coluna x linha, a qual tem
por objetivo traduzir os riscos inerentes ao exercicio das atividades da unidade auditada,

por meio das premissas probabilidade e impacto, subsidiando assim o planejamento da
auditoria;

VII - Planejamento de Auditoria: etapa consistente no detalhamento do objetivo, do

objeto e do escopo da auditoria e na definicao da metodologia a ser adotada, incluindo
também a estimativa dos recursos humanos/materials e do prazo necessarios a realizacao
da auditoria;

VIII — Matriz de Planejamento: representacao de dados, em fonnato coluna x linha, a

qual traz as questoes de auditoria a serem respondidas, as informacoes requeridas, fontes

dc informacao, os procedimentos de coleta e analise de dados, as possiveis limitacoes e

conclusoes oriundas da auditoria;

IX - Ordem de Service de Auditoria: documento elaborado pelo Supervisor Técnico

de Auditoria e aprovado pelo Controlador Geral do Municipio, com o objetivo de
aprovar 0 Planejamento de Auditoria e formalizar a autorizacao dos trabalhos;

X — Comunicado de Auditoria: documento elaborado pelo Supervisor Técnico de

Auditoria com a finalidade de informar ao representante da unidade a ser auditada acerca
da realizacao da auditoria;

XI - Projeto de Auditoria: etapa consistente no detalhamento das atividades a serem

realizadas, dos procedimentos necessarios para responder as questoes de au ria,

prazos e responsabilidades; W
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XII — Matriz de Procedimentos: representacao de dados, em formato coluna x linha, a

qual traz as questoes de auditoria, a técnica de auditoria, os procedimentos a serem

adotados para responder as questoes, responsaveis, prazos e possiveis constatacoes;

XIII — Solicitacfio Técnica: documento encaminhado a unidade auditada, com o

objetivo de requerer informacoes ou documentos necessarios a realizacao da auditoria;

XIV - Nota de Auditoria: documento por meio do qual a Unidade Central de Controle

lntemo comunica ao responsavel pela unidade auditada, de modo imediato, a

constatacao, pela equipe de auditoria/auditor, de falha, irregularidade ou situacao critica,

com vistas a implementacao de acoes imediatas para reparar, mitigar ou evitar dano

maior a unidade auditada ou ao erario;

XV — Matriz de Constatacfiesz representacao de dados, em formato coluna x linha, a
qual traz as constatacoes da auditoria, situacao encontrada, critérios, evidéncias, causas

e efeitos;

XVI — Relatério Preliminar de Auditoria: documento descritivo e detalhado da matriz

de constatacoes, o qual sera encaminhado ao responsavel pela unidade auditada, quando
houver o indicativo de possiveis riscos, falhas ou irregularidades, para ciéncia e

manifestacao da referida unidade, com o objetivo de que a equipe de auditoria/auditor
~ ~reveja ou confirme suas conclusoes com alta precisao;

XVII — Relatério de Auditoria: documento conclusivo elaborado pela equipe de

auditoria/auditor, o qual, apos a aprovacao ou aprovagao com ressalvas pelo Supervisor

Técnico de Auditoria e pelo Controlador Geral do Municipio, sera encaminhado ao
responsavel pela unidade auditada e ao gestor maximo do municipio, comunicando o

resultado dos trabalhos de auditoria, as inconsisténcias/irregularidades encontr as e as
recomendacoes de medidas atenuadoras e/ou saneadoras;
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XVIII — Plano de Acaoz proposta apresentada pela unidade auditada para a correcao

das falhas constatadas no Relatorio de Auditoria, com indicativo de acoes especificas a

serem implementadas, os responsaveis pela implementacao e os prazos demandadosg

XIX — Ordem de Servico de Monitoramentoz documento elaborado pelo Supervisor

Técnico de Auditoria e aprovado pelo Controlador Geral do Municipio, com

determinacfio para que os auditores publicos internos monitorem o atendimento, pela
unidade auditada, das recomendacoes feitas no Relatorio de Auditoria;

XX - Relatério de Monitoramento: documento elaborado pela equipe de

auditoria/auditor, 0 qual descreve o monitoramento feito quanto ao atendimento das

recomendacoes propostas a unidade auditada no Relatorio de Auditoria.

CAPITULO IV
DA ms]; LEGAL

Art. 4°. A presente Instrucao tem como base normativa os seguintes preceitos:

r Artigos 31, 70 e 74 da Constituicao Federal de l988, combinados com os artigos
29, 70 e 76 da Constituicao do Estado do Espirito Santo;

0 Artigo 59 da Lei Complementar Federal n. 101/2000;

0 Artigos 75 a 80 da Lei Federal n. 4.320/1964;

0 Artigos 169 a 171 da Lei Federal n. 14.133/2021;

0 Artigos 42 a 46 da Lei Complementar n. 621/2012 (Lei Organica do Tribunal de

Contas do Estado do Espirito Santo);
0 Lei Municipal n°. 1.727/2015, que dispoe sobre o Sistema de Controle Intemo do

Municipio de Ecoporanga/ES, e alteracoes promovidas pela Lei Municipal n.

2.078/2022;

Rua Suelon Dias Mendonca, n. 20, Centro, Ecoporanga/ES. CEP n. 29.850-000

¢ Lei Municipal n°. 2.079/2022, que dispoe sobre a Estrutura da Unidade entral
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CAPITULO v
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5°. A Unidade Central de Controle Intemo tem por responsabilidade fazer cumprir

o conteudo da presente Instrucao, por propiciar condicoes materiais e técnicas a todos

os servidores envolvidos na execucao das auditorias, os quais terao como parametro de
atuacao 0 disposto nesta normativa.

Art. 6°. Os orgaos e setores da Administracao Publica Municipal, incluindo o controle

intemo dos mesmos, bem como 0 chefe do Poder Executivo Municipal e as entidades
privadas deste Municipio, que receberem recursos publicos para a consecucao de suas
finalidades institucionais, deverao observar o cumprimento desta Instrucao, no que
competir as mesmas.

CAPITULO v1
Do PLANO ANUAL DE AUDITORIA

Art. 7°. O Plano Anual de Auditoria Interna sera elaborado pelos servidores
responsaveis pela execucao das auditorias, com o auxilio do Supervisor Técnico de

Auditoria, e aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 8°. Na elaboracao do Plano Anual serao considerados os seguintes critérios:

I — Materialidade: volume de recursos orcamentarios, financeiros e patrimoniais

movimentados pela unidade a ser auditada;

II — Relevancia: importancia da atividade exercida pela unidade, considerando-se o

interesse da populacao na atuaeao desta e 0 impacto gerado na sociedade em virt de da

referida atuacao; »
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III — Criticidade: situacoes criticas encontradas na unidade, evidenciadas em fraquezas,

vulnerabilidades e maiores riscos, em virtude, em especial, da nao confonnidade das

atuacoes da unidade com os procedimentos preestabelecidos em normativas, 0 que pode

resultar em ineficiéncia e ineficacia.

Art. 9°. A avaliacao a qual dara origem ao Plano Anual de Auditoria Interna sera feita
com base no disposto no Anexo I da presente Instrucao.

§ 1°. O resultado da aplicacao do Anexo I as unidades passiveis de auditoria consistira

no somatorio da pontuacao obtida, apos a submissao das unidades as tabelas de
classificacao de risco previstas no referido Anexo, considerados os pesos atribuidos a
cada item/subitem.

§ 2°. A aplicacao das tabelas acima ocorrera inicialmente apenas para os orgaos publicos
municipais e para as entidades privadas recebedoras de recursos publicos, de modo que
os setores integrantes dos orgaos publicos somente serao objeto da referida aplicacao,
em base individual, quando os orgaos pnblicos aos quais estes setores pertencem
obtiverem as maiores pontuacoes nas tabelas.

§ 3°. As unidades que obtiverem a maior pontuacao geral, apos a analise baseada no

Anexo I, serao priorizadas no Plano Anual de Auditoria Intema, sendo o numero de
auditorias realizadas ao longo do ano determinado pelo quantitativo de recursos
humanos e financeiros da Controladoria Geral do Municipio.

§ 4°. Cada orgao nao podera ter mais de um setor auditado no mesmo exercicio, nao se

aplicando tal restricao a auditorias especiais ou determinadas por lei.

§ 5°. As unidades auditadas em determinado ano nao participarao do Plano Anual de

Auditoria do ano subsequente, podendo, contudo, ser objeto de auditorias es eci is ou

de auditorias deterrninadas por lei.

1"‘)
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CAPITULO vn
DA AUDITORIA

Art. 10. Em atencao aos principios da impessoalidade e da segregacao de funcoes, o

auditor se declarara suspeito/impedido de participar de planejamento e de execueao de

auditoria quando esta recair sobre ato/procedimento no qual o auditor atuou, seja porter
trabalhado na unidade auditada, seja porter contribuido de forma direta para a realizacao

das atividades da mesma.

Art. 11. A realizacao de auditorias pela Unidade Central de Controle Intemo nao

substitui a atuacao das unidades de controle interno de cada orgao/setor, as quais
promoverao a implementacao de praticas/controles com vistas ao adequado

gerenciamento de riscos e ao cumprimento de normativas pelos orgaos/setores aos quais
estao ligadas.

Art. 12. Toda auditoria, planejada ou especial, tem inicio com a elaboracao da Ordem

de Planejamento de Auditoria pelo Supervisor Técnico de Auditoria, o qual a
encaminhara para aprovacao pelo Controlador Geral do Municipio.

Art. 13. Aprovada a Ordem de Planejamento de Auditoria, o Controlador a encaminhara

ao Supervisor Técnico de Auditoria, para que este a encaminhe a equipe de

auditoria/auditor, com o objetivo de dar inicio ao planejamento da auditoria em questao.

Paragrafo iinico. A fase de planejamento da auditoria tera a duracao de 15 (quinze)

dias, prorrogaveis por igual periodo.

Art. 14. Para subsidiar o planejamento da auditoria, sera aplicada Matriz de Risco,
baseada nas premissas probabilidade e impacto, conforme 0 disposto no Anexo II da

~ ‘presente Instrucao.

§ 1°. Os riscos mais relevantes, apos constatacao pela aplicacao da Matriz de Risco a

unidade auditada, serao priorizados no planejamento da auditoria. W
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§ 2°. Para fins de levantamento de informacoes as quais vao subsidiar a aplicacao da

Matriz de Risco a unidade auditada, poderao ser adotados os seguintes procedimentos,

dentre outros:

I - Analise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats) ou FOFA (Forcas,

Oportunidades, Fraquezas e Ameacas);
II - Entrevista com servidores;

III - Internet/Ouvidoria;

IV - Consulta a decisoes emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo;
V - Consulta aos resultados de Auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado

do Espirito Santo;
VI - Consulta a decisoes emanadas da Justica ou do Ministério Pfiblico;
VII - Recomendacoes notificatorias do Ministério Pfiblico;

VIII - Exame dos ultimos pareceres/consulta emanados do Tribunal de Contas do

Estado do Espirito Santo, que tenham relacao com as Prefeituras Municipais e Camaras
Municipais;

IX - Exame das iiltimas irregularidades apontadas pela Corte de Contas, referentes a

analise de prestacoes de Contas das Prefeituras Municipais do Espirito Santo;
X - Aplicacao dos pontos de controle dispostos na Instrucao Normativa do Tribunal de

Contas do Estado do Espirito Santo referente a Prestaoao de Contas Anuais, no que

couber;
XI - Verificacao do especifico atendimento aos pontos de controle estabelecidos nos
competentes manuais de inicio e encerramento de mandatos, exarados pela Corte de
Contas do Estado do Espirito Santo;

XII — Analise dos processos de trabalho e dos documentos produzidos pela unidade
auditada.

§ 3°. As seguintes perguntas, nao exaustivas, podem também subsidiar a aplicacao da

Matriz de Risco:

0 Os objetivos e metas estao sendo alcancados tempestivamente‘? W
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0 Ha riscos iminentes de desestabilizacao da estrutura organizacional‘?

0 Ha elevada e rapida rotatividade de servidores?

0 Existe segregacao de funcoes‘?

0 O ambiente organizacional oferece riscos ao desempenho das atividades da

instituicao‘?

0 Ha gargalos nos processos de trabalho?

0 As unidades vém executando atividades de controle interno‘?

0 Ha instnigzao normativa regulamentando as atividades da unidade? Se existe, esta
sendo devidamente observada na execucao das tarefas‘?

§ 4°. A equipe de auditoria/auditor devera ter acesso irrestrito a locais de trabalho,
documentos e servidores, para 0 bom andamento do planejamento da auditoria.

Art. 15. Apos a finalizacao do planejamento, a equipe de auditoria/auditor remetera o

mesmo para o Supervisor Técnico de Auditoria, o qual, apos aprovacao, encaminhara
ao Controlador para revisao e aprovacao.

Art. 16. Nao sendo aprovado o planejamento da auditoria, pelo Supervisor ou pelo
Controlador, o referido documento retornara a equipe de auditoria/auditor, para a
realizacao das adequacoes pertinentes.

Art. 17. Aprovado 0 planejamento, o Supervisor Técnico de Auditoria elaborara a

Ordem de Servico de Auditoria, a ser assinada pelo mesmo e pelo Controlador Geral do
Municipio, a qual sera encaminhada a equipe de auditoria/auditor, para inicio dos

trabalhos de auditoria.

§ 1°. A fase de execucao da auditoria tera a duracao de 45 (quarenta e cinco) dias,

prorrogaveis por igual periodo. F
Hf
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§ 2°. Para fins dc execucao dos trabalhos de auditoria, poderao ser adotadas diferentes
técnicas pela equipe de auditoria/auditor, tais como analise documental, indagacao oral

ou escrita, confirmacao extema ou circularizacao, correlacao de informacoes, inspecao

fisica e observacao de atividades e condiooes.

§ 3°. Os procedimentos e perguntas os quais podem ser adotados na fase de planejamento

da auditoria também podem ser utilizados na fase de execucao da mesma, com as
devidas adequacoes, se necessario.

§ 4°. A equipe de auditoria/auditor devera ter acesso irrestrito a locais de trabalho,

documentos e servidores, para o bom andamento da execucao da auditoria.

§ 5°. A equipe de auditoria/auditor podera solicitar parecer técnico de profissional
sempre que, para o bom andamento dos trabalhos, for exigido conhecimento especifico
diverso daqueles apresentados pela referida equipe de auditoria/auditor.

Art. 18. Sera expedido, pelo Supervisor Técnico de Auditoria, comunicado de auditoria,
0 qual sera encaminhado a unidade auditada, com o objetivo de informar acerca da
auditoria a ser realizada na unidade.

Art. 19. Apos a expedicao do comunicado de auditoria, a equipe de auditoria/auditor,

acompanhada do Supervisor Técnico de Auditoria, fara reuniao de abertura dos

trabalhos com o representante da unidade auditada, com o objetivo de dar ciéncia da
auditoria, apresentar a equipe, explanar os critérios adotados no planejamento e realizar

as solicitacoes técnicas pertinentes.

§ 1°. As solicitacoes técnicas, quando necessario, poderao ser requeridas em momento

posterior a reuniao de abertura, devendo as unidades demandadas disponibilizar todo o

seu aoervo, fisico ou eletronico, para o bom éxito dos trabalhos.
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§ 2°. Os documentos necessarios aos trabalhos de auditoria e suas respectivas copias,

quando classificados como sigilosos, deverao ter seu sigilo resguardado por todos da

Unidade Central dc Controle Interno os quais tiverem contato com os referidos

documentos.

Art. 20. Durante a execucao da auditoria, caso seja constatado evento potencialmente

danoso ao erario ou a unidade auditada, o qual demande correcao urgente, sera expedida
Nota de Auditoria, para que o responsavel pela referida unidade tome as providéncias

cabiveis.

Art. 21. Concluido o trabalho de auditoria, a equipe de auditoria/auditor encaminhara o
relatorio preliminar ao Supervisor Técnico de Auditoria que, julgando necessario,
apresentara sugestoes ao trabalho, as quais serao analisadas pelos auditores e adotadas,
se estes concluirem pela pertinéncia das mesmas.

Art. 22. A versao definitiva do relatorio preliminar sera encaminhada pelo Supervisor
Técnico de Auditoria ao responsavel pela unidade auditada, o qual tera o prazo de 15
(quinze) dias, improrrogaveis, contados da data da entrega deste relatorio, para se

manifestar quanto ao resultado dos trabalhos.

Art. 23. Concluido o prazo acima, com ou sem manifestacao da unidade auditada, a
equipe elaborara o relatorio de auditoria, o qual podera conter ajustes em relacao ao

disposto no relatorio preliminar.

Art. 24. O relatorio de auditoria sera encaminhado ao Supervisor Técnico de Auditoria,

o qual o aprovara ou, se julgar necessario. remetera a equipe o documento, apontando
~sugestoes de ajustes.

Art. 25. A versao definitiva do relatorio de auditoria sera aprovada pelo Supervisor

Técnico de Auditoria, com ou sem ressalvas, e encaminhada ao Controlador Geral do

auditada, ou o arquivara, com as devidas justificativas. x}

Municipio, o qual homologara o relatorio, destinando-o ao responsavel pela pnidade
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Art. 26. Constatado provavel dano ao erario no relatério de auditoria, o Controlador

Geral do Municipio encaminhara o referido relatorio, e demais documentos pertinentes,

ao gestor maximo do Municipio, para a devida apuraeao de infraooes administrativas e
outras acoes pertinentes, bem como fara tal encaminhamento ao Ministério Publico

Estadual, para que este apure os ilicitos de sua competéncia.

CAPITULO VIII
DO PLANO DE ACAO

Art. 27. O relatorio de auditoria, quando aplicavel, podera conter recomendacao da
necessidade de elaboracao de plano de acao pela unidade auditada em resposta as
constatacoes do relatorio.

Art. 28. O plano de aoao sera encaminhado a Unidade Central dc Controle Interno no
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do relatorio de auditoria,
prazo este prorrogavel por igual periodo, mediante solicitacao da referida unidade

auditada.

Art. 29. O plano contera a acao especifica que a unidade auditada planeja adotar, para

cada falha apontada no relatorio de auditoria, além do responsavel por implementar tal
~aoao e o prazo necessario para a execucao da mesma.

Art. 30. Constatada a auséncia de algum requisito, dentre os previstos acima, no plano

de acao, constatacao a ser feita pela equipe de auditoria/auditor, o Supervisor Técnico

de Auditoria solicitara a unidade auditada a devida adequacao do plano, no prazo
improrrogavel de 05 (cinco) dias.  

Art. 31. A analise da adequacao mencionada no artigo anterior diz respeito unicamente

aos requisitos minimos para o estabelecimento e efetivacao do plano, de modo que nao

havera manifestacao quanto a quais aooes a unidade deve adotar ou nao, visto que taisw
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acoes envolvem atos de gestao, os quais estao fora da competéncia da Unidade Central

de Controle Intemo.

Art. 32. O plano de acao sera objeto de monitoramento durante o exercicio seguinte.

Art. 33. Caso a unidade auditada nao apresente o plano de acao, ou o faca tardiamente,

tal omissao/acao tardia sera considerada como aceitacao dos riscos pela mesma, o que
nao impedira o monitoramento da auditoria realizada, para verificacao de eventual

tomada de providéncias pela referida unidade com vistas a solucionar os problemas
detectados.

CAPITULO IX
DO MONITORAMENTO

Art. 34. O inicio dos trabalhos de monitoramento se dara com a Ordem de Servico de

Monitoramento, a ser assinada pelo Supervisor Técnico de Auditoria e aprovada pelo
Controlador Geral do Municipio.

Art. 35. Recebida a Ordem de Servico de Monitoramento, a equipe de auditoria/auditor

procedera ao monitoramento das acoes da unidade auditada, quanto ao atendimento das
recomendacoes contidas na auditoria realizada e ao cumprimento do plano de aoao

estabelecido pela unidade.

Art. 36. Concluido o monitoramento, a equipe de auditoria/auditor elaborara o Relatorio

de Monitorarnento, o qual sera encaminhado ao Supervisor Técnico de Auditoria e
posteriormente remetido por este ao Controlador Geral do Municipio, para

conhecimento e tomada das providéncias cabiveis. I
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CAPITULO x
DAS CONSIDERACOES FINAIS

Art. 37. Esta Instrucao Normativa devera ser atualizada sempre que fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, afim de verificar a sua adequacao,

bem como manter o processo de melhoria continua dos servioos publicos municipais.

Art. 38. Quaisquer d1'1vidas na aplicacao da presente Instrucao deverao ser dirimidas

junto a Unidade Central de Controle Interno, a qual é responsavel pela implementagao,
em todos os aspectos, do conteiido desta normativa.

Art. 39. A inobservancia das tramitacoes e procedimentos de rotina estabelecidos nesta
IN, sem prejuizo das demais normas pertinentes, sujeitara os responsaveis as sancoes
legais cabiveis.

Art. 40. Esta Instrucao Normativa entra em vigor na data de sua aprovacao.

Ecoporanga/ES, 29 de dezembro de 2022.

ELIAS ’ COL
PREFEITO MUNICIPAL

r)‘

CLAUDINEl )DRIGUES
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

Decreto n°. 8.563/2022
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ANEXO I

CLASSIFICACAO DE RISCO (PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA)

1) MATERIALIDADE - VOLUME DE RECURSOS DESTINADOS A0
ORGAO/SETOR/ENTIDADE (PESO 2)

CRITERIO ‘ NIVEL DE RISCO
Até 1 milhao M

Acima de 1 milhao IQ

Acima de 5 milhoes U0

Acima de 10 milhoes JR

Acima de 15 milhfies U’!

2) MATERIALIDADE — FONTES EXTRAMUNICIPAIS DE RECURSOS DO
ORGAO/SETOR/ENTIDADE (PESO 2)

CRITERIO NIVEL DE RISCO
Menor que 5% 1
Entre 5 e 10% 2
Entre 11 e 20% OJ

Entre 21 e 30% A

Acima de 30% Ul

3) RELEVANCIA - INTERESSE D0 PUBLICO NA ATUAcAo D0
ORGAO/SETOR/ENTIDADE (PESO 1)

CRITERIO NIVEL DE RISCO
Até 09 demandas na Ouvidoria Municipal 1
Entre 10 e 15 demandas na Ouvidoria 2
Municipal
Entre 16 e 20 demandas na Ouvidoria 3
Municipal
Entre 21 e 25 demandas na Ouvidoria 4
Municipal
Acima de 25 demandas na Ouvidoria 5
Municipal

M
Y av
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RELEVANCIA — IMPACTO SOCIAL_ DIRETO DECORRENTE DA
ATIVIDADE-FIM EXERCIDA PELO ORGAO/SETOR/ENTIDADE (PESO 3)

CRITERIO NIVEL DE RISCO
Até 1.000 atendimentos/ano l
Até 5.000 atendimentos/ano 2
Até 50.000 atendimentos/ano U0

Até 100.000 atendimentos/ano -B

Acima de 100.000 atendimentos/ano Ul

5) CRITICIDADE — FALHAS DE CONTROLE IDENTIFICADAS PELO CONTROLE
EXTERNO EM AUDITORIA DAS ATIVIDADES DO ORGAO/SETOR/ENTIDADE
NO ANO CORRENTE (PESO l)

CRITERIO NIVEL DE RISCO
Até 2 falhas 1
Entre 3 e 5 falhas 2
Entre 6 e 10 falhas OJ

Entre ll e 15 falhas
Acima de I5 falhas Ulrk

6) CRITICIDADE — COMPLEXIDADE DAS OPERACOES (PESO 1)

SUBITEM 6.1: NUMERO DE SERVIDORES/FUNCIONARIOS

CRITERIO > NIVEL DE RISCO
1Até 10 servidores/funcionarios

Entre 11 e 30 servidores/funcionarios 2
Entre 31 e 50 servidores/funcionarios
Entre 51 e 100 servidores/funcionérios -BU-I
Acima de 100 servidores/funcionarios I Ul

SUBITEM 6.2: DESCONCENTRACAO ADMINISTRATIVA (sentido Iato)

Sede nnica
CRITERIO NIVEL DE RISCO

1
Até 2 unidades desconcentradas 2
Até 4 unidades desconcentradas U0
Até 6 unidades desconcentradas A

Acima de 6 unidades desconcentradas Ul

_ 0%’
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ANEXO II

MATRIZ DE RISCO (UNIDADE AUDITADA)

PROBABILIDADE RISCO

Alta Médio Alto Alto

Média Baixo Médio Alto

Baixa Baixo Baixo Médio

Insignificante Moderado Catastrofico

IMPACTO

0r
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