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1. INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

cronograma das atividades de auditoria a serem realizadas para o exercício de 201

No Plano de Ação são previstas 

execução o

Conclusivo

073/2013

de Controle Interno d

A elaboração do parecer

do Espírito Santo, 

cargo da 

complementares, constantes da 

Interna

Na seleção dos Macroprocessos (Unidades 

auditados, considerou

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

levantamento de informações

pendentes de i

5.1.3 deste relatório.

O presente Plano de Ação das Atividades de Controle Interno 

pontos de controle que a UCCI

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

realização de auditorias e atividades de controle nas áreas apont

outras complementares. 

Procura

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

economicidade dos processos

administrativos.

Estas análises permiti

Colatina

públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades da gestão.

  

INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

cronograma das atividades de auditoria a serem realizadas para o exercício de 201

No Plano de Ação são previstas 

execução orçamentária do exercício de 201

Conclusivo, considerando 

073/2013, e que cont

de Controle Interno d

A elaboração do parecer

do Espírito Santo, 

o da UCCI 

complementares, constantes da 

Interna.  

Na seleção dos Macroprocessos (Unidades 

auditados, considerou

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

levantamento de informações

pendentes de implementações

5.1.3 deste relatório.

O presente Plano de Ação das Atividades de Controle Interno 

pontos de controle que a UCCI

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

realização de auditorias e atividades de controle nas áreas apont

outras complementares. 

Procura-se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático, 

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

economicidade dos processos

administrativos. 

Estas análises permiti

Colatina formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recurs

públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades da gestão.

INTRODUÇÃO 

A Unidade Central de Controle Interno

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

cronograma das atividades de auditoria a serem realizadas para o exercício de 201

No Plano de Ação são previstas 

rçamentária do exercício de 201

, considerando o disposto previsto no art. 5º, inciso

, e que contempla as atividades de controle de responsabilidade 

de Controle Interno desta casa

A elaboração do parecer seguirá

do Espírito Santo, conforme 

 as ações de controle e atividades referentes aos pontos prioritários e 

complementares, constantes da 

Na seleção dos Macroprocessos (Unidades 

auditados, considerou-se ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), 

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

levantamento de informações

mplementações

5.1.3 deste relatório. 

O presente Plano de Ação das Atividades de Controle Interno 

pontos de controle que a UCCI

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

realização de auditorias e atividades de controle nas áreas apont

outras complementares.  

se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático, 

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

economicidade dos processos

Estas análises permitirão a UCCI 

formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recurs

públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades da gestão.

A Unidade Central de Controle Interno apresenta o presente Plano de Ação das Atividades de 

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

cronograma das atividades de auditoria a serem realizadas para o exercício de 201

No Plano de Ação são previstas as ações de controle as quais serão executadas sobre a 

rçamentária do exercício de 201

o disposto previsto no art. 5º, inciso

empla as atividades de controle de responsabilidade 

esta casa.  

seguirá as orientações propostas pelo Tribunal de Contas do Estado 

conforme Instrução Normativa nº 43/2017

as ações de controle e atividades referentes aos pontos prioritários e 

complementares, constantes da Matriz de Risco

Na seleção dos Macroprocessos (Unidades 

se ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), 

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

levantamento de informações por meio de questionários, 

mplementações, dentre outros critérios

O presente Plano de Ação das Atividades de Controle Interno 

pontos de controle que a UCCI consid

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

realização de auditorias e atividades de controle nas áreas apont

se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático, 

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

economicidade dos processos de trabalho, sistemas de informações e cont

rão a UCCI - Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo de 

formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recurs

públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades da gestão.

Câmara Municipal de Colatina

apresenta o presente Plano de Ação das Atividades de 

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

cronograma das atividades de auditoria a serem realizadas para o exercício de 201

as ações de controle as quais serão executadas sobre a 

rçamentária do exercício de 2019, visando à elaboração do Relatório e Parecer 

o disposto previsto no art. 5º, inciso

empla as atividades de controle de responsabilidade 

as orientações propostas pelo Tribunal de Contas do Estado 

Instrução Normativa nº 43/2017

as ações de controle e atividades referentes aos pontos prioritários e 

Matriz de Risco, elaborada conforme

Na seleção dos Macroprocessos (Unidades - que realizam as principais funções)

se ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), 

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

por meio de questionários, 

, dentre outros critérios

O presente Plano de Ação das Atividades de Controle Interno 

considera relevantes para a gestão do Poder Legislativo

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

realização de auditorias e atividades de controle nas áreas apont

se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático, 

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

de trabalho, sistemas de informações e cont

Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo de 

formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recurs

públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades da gestão.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

apresenta o presente Plano de Ação das Atividades de 

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

cronograma das atividades de auditoria a serem realizadas para o exercício de 201

as ações de controle as quais serão executadas sobre a 

, visando à elaboração do Relatório e Parecer 

o disposto previsto no art. 5º, inciso XXIII d

empla as atividades de controle de responsabilidade 

as orientações propostas pelo Tribunal de Contas do Estado 

Instrução Normativa nº 43/2017 e suas atualizações

as ações de controle e atividades referentes aos pontos prioritários e 

, elaborada conforme

que realizam as principais funções)

se ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), 

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

por meio de questionários, recomendações do Controle Interno 

, dentre outros critérios, demonstrados nos

O presente Plano de Ação das Atividades de Controle Interno –

era relevantes para a gestão do Poder Legislativo

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

realização de auditorias e atividades de controle nas áreas apont

se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático, 

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

de trabalho, sistemas de informações e cont

Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo de 

formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recurs

públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades da gestão.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

apresenta o presente Plano de Ação das Atividades de 

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

cronograma das atividades de auditoria a serem realizadas para o exercício de 201

as ações de controle as quais serão executadas sobre a 

, visando à elaboração do Relatório e Parecer 

XXIII da Lei Complementar nº 

empla as atividades de controle de responsabilidade da Unidade Central 

as orientações propostas pelo Tribunal de Contas do Estado 

e suas atualizações

as ações de controle e atividades referentes aos pontos prioritários e 

, elaborada conforme Manual de Auditoria 

que realizam as principais funções)

se ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), 

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

recomendações do Controle Interno 

demonstrados nos itens 5.1.1, 5.1.2 e 

– Exercício 201

era relevantes para a gestão do Poder Legislativo

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

realização de auditorias e atividades de controle nas áreas apontadas como priori

se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático, 

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

de trabalho, sistemas de informações e cont

Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo de 

formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recurs

públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades da gestão. 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

apresenta o presente Plano de Ação das Atividades de 

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

cronograma das atividades de auditoria a serem realizadas para o exercício de 2019. 

as ações de controle as quais serão executadas sobre a 

, visando à elaboração do Relatório e Parecer 

Lei Complementar nº 

da Unidade Central 

as orientações propostas pelo Tribunal de Contas do Estado 

e suas atualizações, ficando 

as ações de controle e atividades referentes aos pontos prioritários e 

Manual de Auditoria 

que realizam as principais funções) a serem 

se ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), 

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

recomendações do Controle Interno 

itens 5.1.1, 5.1.2 e 

Exercício 2019 - aborda os 

era relevantes para a gestão do Poder Legislativo

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

adas como prioridades e 

se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático, 

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

de trabalho, sistemas de informações e controles internos 

Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo de 

formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recurs

1 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

apresenta o presente Plano de Ação das Atividades de 

Controle Interno, que tem como objetivo o de estabelecer o planejamento das ações e o 

as ações de controle as quais serão executadas sobre a 

, visando à elaboração do Relatório e Parecer 

Lei Complementar nº 

da Unidade Central 

as orientações propostas pelo Tribunal de Contas do Estado 

, ficando a 

as ações de controle e atividades referentes aos pontos prioritários e 

Manual de Auditoria 

a serem 

se ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), 

manifestações do Tribunal de Contas acerca das contas anuais de exercícios anteriores, 

recomendações do Controle Interno 

itens 5.1.1, 5.1.2 e 

rda os 

era relevantes para a gestão do Poder Legislativo, 

visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento. Para atingir esse objetivo, o plano prevê a 

dades e 

se, a partir de atividades planejadas, prever a realização de exame sistemático, 

aprofundado e independente para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

roles internos 

Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo de 

formular recomendações que indiquem a melhoria contínua na gestão dos recursos 



 
 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

O Sistema de 

nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal 

Complementar n.º 101/2000,

241/2013

como nas normas específicas do TCEES

3. OBJETIVO

O Plano Anual das Atividades de Controle Interno 

do Poder Legislativo de Colatina 

agentes públicos na adoção de boas práticas de governança, que consiste em: 

4. METODOLOGIA DE 

As auditorias e dema

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando

metodologia e técnicas adequadas a cada tipo de atividade.

devem observar as 

 

 

  

DA FUNDAMENTAÇÃO

Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, 

nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal 

Complementar n.º 101/2000,

241/2013 deste Poder Legislativo,

como nas normas específicas do TCEES

. OBJETIVO 

Plano Anual das Atividades de Controle Interno 

do Poder Legislativo de Colatina 

agentes públicos na adoção de boas práticas de governança, que consiste em: 

a) avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos 

existentes; 

b) verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

traçadas pela Administração; 

c) avaliar a eficiência, a eficácia e a economia 

públicos;  

d) verificar e acompanhar o cumprimento das recomendações da 

Controle Interno

e) apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, 

visando à racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles 

existentes e, em não ha

. METODOLOGIA DE 

As auditorias e dema

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando

metodologia e técnicas adequadas a cada tipo de atividade.

devem observar as 

DA FUNDAMENTAÇÃO

Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, 

nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal 

Complementar n.º 101/2000,

Poder Legislativo,

como nas normas específicas do TCEES

 

Plano Anual das Atividades de Controle Interno 

do Poder Legislativo de Colatina 

agentes públicos na adoção de boas práticas de governança, que consiste em: 

avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos 

existentes;  

verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

traçadas pela Administração; 

avaliar a eficiência, a eficácia e a economia 

verificar e acompanhar o cumprimento das recomendações da 

Controle Interno;  

apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, 

visando à racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles 

existentes e, em não ha

. METODOLOGIA DE TRABALHO

As auditorias e demais atividades de controle serão realizadas de acordo com as normas 

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando

metodologia e técnicas adequadas a cada tipo de atividade.

devem observar as seguintes fases:

DA FUNDAMENTAÇÃO 

Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, 

nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal 

Complementar n.º 101/2000, na Lei Complementar Municipal nº. 073/2013

Poder Legislativo, na Lei Orgânica do Município

como nas normas específicas do TCEES.

Plano Anual das Atividades de Controle Interno 

do Poder Legislativo de Colatina para o exercício de

agentes públicos na adoção de boas práticas de governança, que consiste em: 

avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos 

verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

traçadas pela Administração;  

avaliar a eficiência, a eficácia e a economia 

verificar e acompanhar o cumprimento das recomendações da 

apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, 

visando à racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles 

existentes e, em não havendo, sugerir sua implantação.

TRABALHO

is atividades de controle serão realizadas de acordo com as normas 

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando

metodologia e técnicas adequadas a cada tipo de atividade.

seguintes fases: 

Câmara Municipal de Colatina

Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, 

nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal 

Lei Complementar Municipal nº. 073/2013

Lei Orgânica do Município

. 

Plano Anual das Atividades de Controle Interno da

para o exercício de

agentes públicos na adoção de boas práticas de governança, que consiste em: 

avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos 

verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

avaliar a eficiência, a eficácia e a economia 

verificar e acompanhar o cumprimento das recomendações da 

apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, 

visando à racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles 

vendo, sugerir sua implantação.

TRABALHO 

is atividades de controle serão realizadas de acordo com as normas 

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando

metodologia e técnicas adequadas a cada tipo de atividade.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, 

nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal 

Lei Complementar Municipal nº. 073/2013

Lei Orgânica do Município

da Unidade Central de Controle Interno 

para o exercício de 2019,

agentes públicos na adoção de boas práticas de governança, que consiste em: 

avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos 

verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização dos recursos 

verificar e acompanhar o cumprimento das recomendações da 

apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, 

visando à racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles 

vendo, sugerir sua implantação. 

is atividades de controle serão realizadas de acordo com as normas 

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando

metodologia e técnicas adequadas a cada tipo de atividade. As ações previstas neste plano 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, 

nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei federal n.º 4.320/64, na Lei 

Lei Complementar Municipal nº. 073/2013, na 

Lei Orgânica do Município, e demais

Unidade Central de Controle Interno 

019, tem por objetivo 

agentes públicos na adoção de boas práticas de governança, que consiste em: 

avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos 

verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

na aplicação e utilização dos recursos 

verificar e acompanhar o cumprimento das recomendações da Unidade Central de 

apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, 

visando à racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles 

is atividades de controle serão realizadas de acordo com as normas 

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando

As ações previstas neste plano 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, 

n.º 4.320/64, na Lei 

, na Resolução n.º 

demais legislações, bem 

Unidade Central de Controle Interno 

tem por objetivo orientar os 

agentes públicos na adoção de boas práticas de governança, que consiste em:  

avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos 

verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

na aplicação e utilização dos recursos 

Unidade Central de 

apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, 

visando à racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles 

is atividades de controle serão realizadas de acordo com as normas 

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando

As ações previstas neste plano 

2 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, 

n.º 4.320/64, na Lei 

Resolução n.º 

legislações, bem 

Unidade Central de Controle Interno 

orientar os 

avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos 

verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes 

na aplicação e utilização dos recursos 

Unidade Central de 

apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria, 

visando à racionalização dos procedimentos e ao aprimoramento dos controles 

is atividades de controle serão realizadas de acordo com as normas 

vigentes, em especial as Normas de Auditoria Governamental (NAG’s), aplicando-se 

As ações previstas neste plano 



 
 

 

Tabela 01 

ACOMPANHAMENTO

4.1. Dos fatores considerados na elaboração do plano de ação 2019

O planejamento das atividades de controle interno 

Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES

Colatina, editadas pela Unidade Central de Controle desta casa

considerando os seguintes fatores:

  

Tabela 01 - Fases do Processo de Auditoria

PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

RELATÓRIO

ACOMPANHAMENTO

.1. Dos fatores considerados na elaboração do plano de ação 2019

O planejamento das atividades de controle interno 

Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES

Colatina, editadas pela Unidade Central de Controle desta casa

considerando os seguintes fatores:

a) a capac

b) riscos,

auditoria; 

c) acompan

d) fragilidades

e) determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou 

outras instituições governamentais;

Fases do Processo de Auditoria

PLANEJAMENTO 

Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da legislação aplicável e 
de informações necessárias para conhecimento do objeto.

A partir da análise preliminar, será 
técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez 
subsidiarão a elaboração das questões e os critérios adotados.

As informações colhidas servirão de referencial para elaboração da 
Planejamento
para atendimento aos resultados pretendidos.

No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à 
unidade administrativa, será incluída no escopo dos trabal
suas efetivas implementações.

EXECUÇÃO 

Na fase de execução dos trabalhos, busca
relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de 
planejamento.

Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do 
confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão 
detalhados em uma matriz sistematizada, 
consolidação das inf

RELATÓRIO 

Peça final de todo o processo, onde são relatados evidências e achados, baseados 
em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às 
áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais
recomendações.

A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da 
adoção de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de 
clareza, convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do 
cont

ACOMPANHAMENTO 
A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria é um 
processo contínuo e compreenderá 
de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar
recomendação. Somente com o acompanhamento das ações de auditoria haverá 
melhoria em relação às disfunções apontadas em relatório.

.1. Dos fatores considerados na elaboração do plano de ação 2019

O planejamento das atividades de controle interno 

Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES

Colatina, editadas pela Unidade Central de Controle desta casa

considerando os seguintes fatores:

a capacidade técnica e operaciona

riscos, materialidade

auditoria;  

acompanhamento, observações e recomendações emitidos 

fragilidades ou ausências de controles observados;  

determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou 

outras instituições governamentais;

Fases do Processo de Auditoria
Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da legislação aplicável e 
de informações necessárias para conhecimento do objeto.

A partir da análise preliminar, será 
técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez 
subsidiarão a elaboração das questões e os critérios adotados.

As informações colhidas servirão de referencial para elaboração da 
Planejamento que, por meio de questões, direcionarão a realização dos trabalhos 
para atendimento aos resultados pretendidos.

No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à 
unidade administrativa, será incluída no escopo dos trabal
suas efetivas implementações.

Na fase de execução dos trabalhos, busca
relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de 
planejamento. 

Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do 
confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão 
detalhados em uma matriz sistematizada, 
consolidação das inf

Peça final de todo o processo, onde são relatados evidências e achados, baseados 
em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às 
áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais
recomendações. 

A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da 
adoção de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de 
clareza, convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do 
conteúdo do relatório.

A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria é um 
processo contínuo e compreenderá 
de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar
recomendação. Somente com o acompanhamento das ações de auditoria haverá 
melhoria em relação às disfunções apontadas em relatório.

.1. Dos fatores considerados na elaboração do plano de ação 2019

O planejamento das atividades de controle interno 

Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES

Colatina, editadas pela Unidade Central de Controle desta casa

considerando os seguintes fatores:  

idade técnica e operaciona

materialidade, relevância e criticidade

hamento, observações e recomendações emitidos 

ou ausências de controles observados;  

determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou 

outras instituições governamentais;

Câmara Municipal de Colatina

Fases do Processo de Auditoria 
Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da legislação aplicável e 
de informações necessárias para conhecimento do objeto.

A partir da análise preliminar, será 
técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez 
subsidiarão a elaboração das questões e os critérios adotados.

As informações colhidas servirão de referencial para elaboração da 
que, por meio de questões, direcionarão a realização dos trabalhos 

para atendimento aos resultados pretendidos.

No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à 
unidade administrativa, será incluída no escopo dos trabal
suas efetivas implementações. 

Na fase de execução dos trabalhos, busca
relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de 

Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do 
confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão 
detalhados em uma matriz sistematizada, 
consolidação das informações. 

Peça final de todo o processo, onde são relatados evidências e achados, baseados 
em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às 
áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais

A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da 
adoção de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de 
clareza, convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do 

eúdo do relatório. 

A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria é um 
processo contínuo e compreenderá 
de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar
recomendação. Somente com o acompanhamento das ações de auditoria haverá 
melhoria em relação às disfunções apontadas em relatório.

.1. Dos fatores considerados na elaboração do plano de ação 2019

O planejamento das atividades de controle interno 

Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) e as norm

Colatina, editadas pela Unidade Central de Controle desta casa

idade técnica e operacional da Unidade Central de Controle Interno

, relevância e criticidade

hamento, observações e recomendações emitidos 

ou ausências de controles observados;  

determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou 

outras instituições governamentais; 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da legislação aplicável e 
de informações necessárias para conhecimento do objeto.

A partir da análise preliminar, será definida a extensão de exames, metodologia, 
técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez 
subsidiarão a elaboração das questões e os critérios adotados.

As informações colhidas servirão de referencial para elaboração da 
que, por meio de questões, direcionarão a realização dos trabalhos 

para atendimento aos resultados pretendidos. 

No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à 
unidade administrativa, será incluída no escopo dos trabal

Na fase de execução dos trabalhos, busca
relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de 

Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do 
confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão 
detalhados em uma matriz sistematizada, Matriz de Achados

Peça final de todo o processo, onde são relatados evidências e achados, baseados 
em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às 
áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais

A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da 
adoção de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de 
clareza, convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do 

A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria é um 
processo contínuo e compreenderá o monitoramento
de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar
recomendação. Somente com o acompanhamento das ações de auditoria haverá 
melhoria em relação às disfunções apontadas em relatório.

.1. Dos fatores considerados na elaboração do plano de ação 2019

O planejamento das atividades de controle interno considerou as normas do

) e as normas internas da Câmara Municipal de 

Colatina, editadas pela Unidade Central de Controle desta casa

l da Unidade Central de Controle Interno

, relevância e criticidade de itens prioritários para exame de 

hamento, observações e recomendações emitidos 

ou ausências de controles observados;  

determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da legislação aplicável e 
de informações necessárias para conhecimento do objeto. 

definida a extensão de exames, metodologia, 
técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez 
subsidiarão a elaboração das questões e os critérios adotados. 

As informações colhidas servirão de referencial para elaboração da 
que, por meio de questões, direcionarão a realização dos trabalhos 

No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à 
unidade administrativa, será incluída no escopo dos trabalhos a verificação das 

Na fase de execução dos trabalhos, busca-se reunir evidências confiáveis, 
relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de 

Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do 
confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão 

Matriz de Achados

Peça final de todo o processo, onde são relatados evidências e achados, baseados 
em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às 
áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais

A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da 
adoção de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de 
clareza, convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do 

A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria é um 
o monitoramento das ações de implantação ou 

de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar
recomendação. Somente com o acompanhamento das ações de auditoria haverá 
melhoria em relação às disfunções apontadas em relatório. 

.1. Dos fatores considerados na elaboração do plano de ação 2019

considerou as normas do

as internas da Câmara Municipal de 

Colatina, editadas pela Unidade Central de Controle desta casa, e foi pautado em especial 

l da Unidade Central de Controle Interno

de itens prioritários para exame de 

hamento, observações e recomendações emitidos pela UCCI

ou ausências de controles observados;   

determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da legislação aplicável e 

definida a extensão de exames, metodologia, 
técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez 

 

As informações colhidas servirão de referencial para elaboração da Matriz de 
que, por meio de questões, direcionarão a realização dos trabalhos 

No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à 
hos a verificação das 

se reunir evidências confiáveis, 
relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de 

Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do 
confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão 

Matriz de Achados, visando facilitar a 

Peça final de todo o processo, onde são relatados evidências e achados, baseados 
em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às 
áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais

A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da 
adoção de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de 
clareza, convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do 

A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria é um 
das ações de implantação ou 

de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar
recomendação. Somente com o acompanhamento das ações de auditoria haverá 

.1. Dos fatores considerados na elaboração do plano de ação 2019 

considerou as normas do Tribunal de 

as internas da Câmara Municipal de 

, e foi pautado em especial 

l da Unidade Central de Controle Interno;

de itens prioritários para exame de 

pela UCCI;  

determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou 
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Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da legislação aplicável e 

definida a extensão de exames, metodologia, 
técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez 

Matriz de 
que, por meio de questões, direcionarão a realização dos trabalhos 

No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à 
hos a verificação das 

se reunir evidências confiáveis, 
relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de 

Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do 
confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão 

, visando facilitar a 

Peça final de todo o processo, onde são relatados evidências e achados, baseados 
em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às 
áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais 

A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da 
adoção de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de 
clareza, convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do 

A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria é um 
das ações de implantação ou 

de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar a 
recomendação. Somente com o acompanhamento das ações de auditoria haverá 

Tribunal de 

as internas da Câmara Municipal de 

, e foi pautado em especial 

; 

de itens prioritários para exame de 

determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou 



 
 

 

4.2. C

Para apuração do tempo necessário para

interno, foram considerados os di

de dezembro

desempenho dessas ativid

oficial, conforme demonstrado da tabela abaixo.

Tabela 0

Mês 

abr/19

mai/19

jun/19

jul/19

ago/19

set/19

out/19

nov/19

dez/19

Total

¹ Os Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 
cálculo dos dias úteis porque caíram no Final de Semana
² Foi d
Período de Férias)

Tendo em vist

quadro técnico

Tabela 

1. Auditorias

2. Avaliação do SCI, Auxílio à Elaboração de Normas

3. Participação em Eventos de Capacitação

4. Outras Atividades de 

 

  

f) necessidades da gestão das unidades administrativas a serem auditadas;

g) disponibilidade de horas para exe

conforme Cálculo de Horas disponíveis para Conferência dos Pontos de Cont

selecionados pela UCCI

.2. Cálculo das horas disponíveis

Para apuração do tempo necessário para

interno, foram considerados os di

de dezembro, a disponibilidade da jornada de trabalho, as horas disponíveis para o 

desempenho dessas ativid

oficial, conforme demonstrado da tabela abaixo.

Tabela 02 – Cálculo das horas disponíveis para as atividades de controle interno

 
Dias 
do 

Mês 
(a) 

Final de 
Semana 

(b)

abr/19 30 8

mai/19 31 8

jun/19 30 10

jul/19 31 8

ago/19 31 9

set/19 30 9

out/19 31 8

nov/19 30 9

dez/19 31 9

Total 275 78

Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 
cálculo dos dias úteis porque caíram no Final de Semana

deduzido o total dias 
Período de Férias). 

Tendo em vista que a Unidade Central de Controle Interno possui apenas um servidor no seu 

quadro técnico, o total 

Tabela 03 - Distribuição das horas disponíveis para atividades de controle interno

1. Auditorias 

2. Avaliação do SCI, Auxílio à Elaboração de Normas

3. Participação em Eventos de Capacitação

4. Outras Atividades de 

necessidades da gestão das unidades administrativas a serem auditadas;

disponibilidade de horas para exe

conforme Cálculo de Horas disponíveis para Conferência dos Pontos de Cont

selecionados pela UCCI

álculo das horas disponíveis

Para apuração do tempo necessário para

interno, foram considerados os di

, a disponibilidade da jornada de trabalho, as horas disponíveis para o 

desempenho dessas atividades, os finais de semana e feriados constantes do calendário 

oficial, conforme demonstrado da tabela abaixo.

Cálculo das horas disponíveis para as atividades de controle interno

Final de 
Semana 

(b) 
Feriados 

(c)  

8 2 

8 1 

10 1 

8 0 

9 0 

9 1 

8 1 

9 2 

9 2 

78 10 

Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 
cálculo dos dias úteis porque caíram no Final de Semana

o total dias úteis de auditoria menos o total de dia

a que a Unidade Central de Controle Interno possui apenas um servidor no seu 

, o total de horas disponível foi distribuído

Distribuição das horas disponíveis para atividades de controle interno

2. Avaliação do SCI, Auxílio à Elaboração de Normas

3. Participação em Eventos de Capacitação

4. Outras Atividades de Controle Interno

necessidades da gestão das unidades administrativas a serem auditadas;

disponibilidade de horas para exe

conforme Cálculo de Horas disponíveis para Conferência dos Pontos de Cont

selecionados pela UCCI, referent

álculo das horas disponíveis

Para apuração do tempo necessário para

interno, foram considerados os dias úteis disponíveis entre abril

, a disponibilidade da jornada de trabalho, as horas disponíveis para o 

ades, os finais de semana e feriados constantes do calendário 

oficial, conforme demonstrado da tabela abaixo.

Cálculo das horas disponíveis para as atividades de controle interno
Dias 
úteis¹ 

(d) = (a-
b-c)  

Treinamentos

21 

22 

19 

23 

22 

21 

23 

20 

20 

191 

Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 
cálculo dos dias úteis porque caíram no Final de Semana

de auditoria menos o total de dia

a que a Unidade Central de Controle Interno possui apenas um servidor no seu 

de horas disponível foi distribuído

Distribuição das horas disponíveis para atividades de controle interno
Atividade 

2. Avaliação do SCI, Auxílio à Elaboração de Normas

3. Participação em Eventos de Capacitação 

Controle Interno 

 Total 

Câmara Municipal de Colatina

necessidades da gestão das unidades administrativas a serem auditadas;

disponibilidade de horas para execução das atividades de conferências, 

conforme Cálculo de Horas disponíveis para Conferência dos Pontos de Cont

, referente as Contas do exercício de 2019

álculo das horas disponíveis 

Para apuração do tempo necessário para a realização e execução das atividades de controle 

as úteis disponíveis entre abril

, a disponibilidade da jornada de trabalho, as horas disponíveis para o 

ades, os finais de semana e feriados constantes do calendário 

oficial, conforme demonstrado da tabela abaixo. 

Cálculo das horas disponíveis para as atividades de controle interno

Treinamentos 
(e) 

Férias 
(f) 

0 0 

0 16 

0 14 

5 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

5 30 

Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 
cálculo dos dias úteis porque caíram no Final de Semana; 

de auditoria menos o total de dias úteis do período de férias 

a que a Unidade Central de Controle Interno possui apenas um servidor no seu 

de horas disponível foi distribuído

Distribuição das horas disponíveis para atividades de controle interno
 

2. Avaliação do SCI, Auxílio à Elaboração de Normas 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

necessidades da gestão das unidades administrativas a serem auditadas;

cução das atividades de conferências, 

conforme Cálculo de Horas disponíveis para Conferência dos Pontos de Cont

e as Contas do exercício de 2019

a realização e execução das atividades de controle 

as úteis disponíveis entre abril do exercício de 2019

, a disponibilidade da jornada de trabalho, as horas disponíveis para o 

ades, os finais de semana e feriados constantes do calendário 

Cálculo das horas disponíveis para as atividades de controle interno

Férias Saldo H/D 
auditoria² 

(g) = (d-e-f)  

21 

 10 

 9 

18 

22 

21 

23 

20 

20 

 164 

Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 

s úteis do período de férias 

a que a Unidade Central de Controle Interno possui apenas um servidor no seu 

de horas disponível foi distribuído por atividade

Distribuição das horas disponíveis para atividades de controle interno

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

necessidades da gestão das unidades administrativas a serem auditadas;

cução das atividades de conferências, 

conforme Cálculo de Horas disponíveis para Conferência dos Pontos de Cont

e as Contas do exercício de 2019

a realização e execução das atividades de controle 

do exercício de 2019

, a disponibilidade da jornada de trabalho, as horas disponíveis para o 

ades, os finais de semana e feriados constantes do calendário 

Cálculo das horas disponíveis para as atividades de controle interno

H/H dia 
(h) 

Total h/h 
(i) = (gxh

6 126

6 60

6 54

6 108

6 132

6 126

6 138

6 120

6 120

- 984

Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 

s úteis do período de férias (Neste

a que a Unidade Central de Controle Interno possui apenas um servidor no seu 

por atividade, na seguinte proporção:

Distribuição das horas disponíveis para atividades de controle interno
Horas/ano

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

necessidades da gestão das unidades administrativas a serem auditadas; 

cução das atividades de conferências, 

conforme Cálculo de Horas disponíveis para Conferência dos Pontos de Cont

e as Contas do exercício de 2019.  

a realização e execução das atividades de controle 

do exercício de 2019 até o mês 

, a disponibilidade da jornada de trabalho, as horas disponíveis para o 

ades, os finais de semana e feriados constantes do calendário 

Cálculo das horas disponíveis para as atividades de controle interno 

Total h/h 
) = (gxh) 

H/H dedicadas 
em Auditoria 
(j) = (i x 

126 88

60 42

54 38

108 76

132 92

126 88

138 97

120 84

120 84

984 689

Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 

(Neste caso já se sabe 

a que a Unidade Central de Controle Interno possui apenas um servidor no seu 

na seguinte proporção:

Distribuição das horas disponíveis para atividades de controle interno 
Horas/ano 

689 70%

167 17

30 3

98 10

984 100%

4 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

cução das atividades de conferências, 

conforme Cálculo de Horas disponíveis para Conferência dos Pontos de Controle 

a realização e execução das atividades de controle 

até o mês 

, a disponibilidade da jornada de trabalho, as horas disponíveis para o 

ades, os finais de semana e feriados constantes do calendário 

H/H dedicadas 
em Auditoria 

x 70%) 

88 

42 

38 

76 

92 

88 

97 

84 

84 

689 

Feriados de 21 de Abril, 07 de Setembro, 12 de Outubro e 02 de Novembro não foram deduzidos na base de 

já se sabe o 

a que a Unidade Central de Controle Interno possui apenas um servidor no seu 

na seguinte proporção: 

% 

70% 

17% 

3% 

10% 

100% 



 
 

 

Tabela 

Planejamento
Execução
Relatório
 Total

5. DEFINIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM AUDITADAS EM 2019

5.1. 

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

considerando

a seguir:

Tabela 

MATERIALIDADE

5.1.1. Risco

Conforme estrutura

macroprocessos, respectivos objetivos e eventos

probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência para a Administração.

No que diz respeito ao

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

suportam os objetivos finalísticos d

priorizados neste planejamento de atividades de auditoria e contr

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

Avaliação do Sistema de Controle Interno, para fins de determin

e também analisadas atividades

  

Tabela 04 - Distribuição das horas disponíveis para auditoria

Planejamento 
Execução 
Relatório 
Total 

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM AUDITADAS EM 2019

 Critérios de Seleção

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

considerando-se os aspectos de materialidade, relevância e criticidade, conforme conceit

a seguir: 

Tabela 05 - Aspectos considerados
CRITÉRIO 

RISCO 

MATERIALIDADE

RELEVÂNCIA

CRITICIDADE

.1.1. Risco 

Conforme estrutura

macroprocessos, respectivos objetivos e eventos

probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência para a Administração.

No que diz respeito ao

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

suportam os objetivos finalísticos d

priorizados neste planejamento de atividades de auditoria e contr

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

Avaliação do Sistema de Controle Interno, para fins de determin

também analisadas atividades

Distribuição das horas disponíveis para auditoria
Atividade 

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM AUDITADAS EM 2019

Critérios de Seleção

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

se os aspectos de materialidade, relevância e criticidade, conforme conceit

Aspectos considerados

Significa a probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial 
para influenciar o alcance dos objetivos de uma organização.

MATERIALIDADE 
Representa o montante 
específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, projeto, 
atividade ou ação) objeto de exames de auditoria.

RELEVÂNCIA Refere
planejamento.

CRITICIDADE 

Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, 
identificadas em uma unidade organizacional. Trata
elementos referenciais de vulnerabilidade, das
com riscos operacionais latentes, dentre outros.

Conforme estrutura organizacional da Câmara Municipal de Colatina

macroprocessos, respectivos objetivos e eventos

probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência para a Administração.

No que diz respeito ao risco, de acordo com a

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

suportam os objetivos finalísticos d

priorizados neste planejamento de atividades de auditoria e contr

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

Avaliação do Sistema de Controle Interno, para fins de determin

também analisadas atividades

Distribuição das horas disponíveis para auditoria

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM AUDITADAS EM 2019

Critérios de Seleção 

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

se os aspectos de materialidade, relevância e criticidade, conforme conceit

Aspectos considerados 

Significa a probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial 
para influenciar o alcance dos objetivos de uma organização.

Representa o montante 
específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, projeto, 
atividade ou ação) objeto de exames de auditoria.

Refere-se às áreas consideradas estratégicas ou 
planejamento. 

Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, 
identificadas em uma unidade organizacional. Trata
elementos referenciais de vulnerabilidade, das
com riscos operacionais latentes, dentre outros.

organizacional da Câmara Municipal de Colatina

macroprocessos, respectivos objetivos e eventos

probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência para a Administração.

risco, de acordo com a

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

suportam os objetivos finalísticos da Câmara Municipal de Colatina

priorizados neste planejamento de atividades de auditoria e contr

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

Avaliação do Sistema de Controle Interno, para fins de determin

também analisadas atividades-chave constantes das normas de procedim

Câmara Municipal de Colatina

Distribuição das horas disponíveis para auditoria
Horas de Auditoria/ano

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM AUDITADAS EM 2019

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

se os aspectos de materialidade, relevância e criticidade, conforme conceit

Significa a probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial 
para influenciar o alcance dos objetivos de uma organização.

Representa o montante de recursos orçamentários ou financeiros alocados em um 
específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, projeto, 
atividade ou ação) objeto de exames de auditoria.

se às áreas consideradas estratégicas ou 

Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, 
identificadas em uma unidade organizacional. Trata
elementos referenciais de vulnerabilidade, das
com riscos operacionais latentes, dentre outros.

organizacional da Câmara Municipal de Colatina

macroprocessos, respectivos objetivos e eventos-risco, que devem ser avaliados quanto à 

probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência para a Administração.

risco, de acordo com a Resolução

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

a Câmara Municipal de Colatina

priorizados neste planejamento de atividades de auditoria e contr

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

Avaliação do Sistema de Controle Interno, para fins de determin

chave constantes das normas de procedim

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Distribuição das horas disponíveis para auditoria 
Horas de Auditoria/ano

103 

482 

103 

689 

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM AUDITADAS EM 2019

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

se os aspectos de materialidade, relevância e criticidade, conforme conceit

CONCEITO 
Significa a probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial 
para influenciar o alcance dos objetivos de uma organização.

de recursos orçamentários ou financeiros alocados em um 
específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, projeto, 
atividade ou ação) objeto de exames de auditoria.

se às áreas consideradas estratégicas ou 

Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, 
identificadas em uma unidade organizacional. Trata
elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de controle 
com riscos operacionais latentes, dentre outros. 

organizacional da Câmara Municipal de Colatina

risco, que devem ser avaliados quanto à 

probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência para a Administração.

Resolução TC 279/2014

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

a Câmara Municipal de Colatina

priorizados neste planejamento de atividades de auditoria e controle.

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

Avaliação do Sistema de Controle Interno, para fins de determinação da “maturidade do risco”, 

chave constantes das normas de procedim

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Horas de Auditoria/ano 

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM AUDITADAS EM 2019

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

se os aspectos de materialidade, relevância e criticidade, conforme conceit

Significa a probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial 
para influenciar o alcance dos objetivos de uma organização. 

de recursos orçamentários ou financeiros alocados em um 
específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, projeto, 
atividade ou ação) objeto de exames de auditoria. 

se às áreas consideradas estratégicas ou prioritárias nos instrumentos de 

Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, 
identificadas em uma unidade organizacional. Trata-se da composição dos 

fraquezas, dos pontos de controle 

organizacional da Câmara Municipal de Colatina

risco, que devem ser avaliados quanto à 

probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência para a Administração.

TC 279/2014, faz

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

a Câmara Municipal de Colatina e que, portanto, devem ser 

ole. 

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

ação da “maturidade do risco”, 

chave constantes das normas de procedim

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

% 
15% 

70% 

15% 

100%

DEFINIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM AUDITADAS EM 2019  

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

se os aspectos de materialidade, relevância e criticidade, conforme conceituados 

Significa a probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial 

de recursos orçamentários ou financeiros alocados em um 
específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, projeto, 

prioritárias nos instrumentos de 

Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, 
se da composição dos 

fraquezas, dos pontos de controle 

organizacional da Câmara Municipal de Colatina, identificou

risco, que devem ser avaliados quanto à 

probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência para a Administração. 

, faz-se necessária

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

e que, portanto, devem ser 

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

ação da “maturidade do risco”, 

chave constantes das normas de procedimentos específicas 

5 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

 

 

 

100% 

As auditorias previstas para execução no exercício de 2019 seguirão os critérios de risco, 

uados 

Significa a probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial 

de recursos orçamentários ou financeiros alocados em um 
específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, projeto, 

prioritárias nos instrumentos de 

Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, 
se da composição dos 

fraquezas, dos pontos de controle 

, identificou-se 

risco, que devem ser avaliados quanto à 

se necessária à 

construção da “Matriz de Risco”, onde são identificados os macroprocessos administrativos que 

e que, portanto, devem ser 

Preliminarmente à construção da “Matriz de Risco”, foram realizados procedimentos para 

ação da “maturidade do risco”, 

entos específicas 



 
 

 

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

identificados.

Posteriormente, 

questionários aos responsáveis pelos 

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

das atividades de controle

previdenciária e capacitação e treinamen

elaboração

Conforme previsto 

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

consequências, o risco pode ser considerado como: fraco, moderado e forte.

Tal classificação permite construir uma 

visualização das áreas onde o risco será: alto, médio e baixo.

Figura 01 

Nesse sentido, a elaboração da Matriz de Risco da 

iniciou pela identificação, 

base a 

sobre os quais foram relacionadas 

eventos

  

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

identificados. 

Posteriormente, 

questionários aos responsáveis pelos 

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

das atividades de controle

previdenciária e capacitação e treinamen

elaboração deste plano.

Conforme previsto 

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

consequências, o risco pode ser considerado como: fraco, moderado e forte.

Tal classificação permite construir uma 

visualização das áreas onde o risco será: alto, médio e baixo.

Figura 01 - Representação do risco

Nesse sentido, a elaboração da Matriz de Risco da 

iniciou pela identificação, 

base a citada Resolução TC nº 279/2014

sobre os quais foram relacionadas 

eventos-risco capazes de impedir o alcance dos obje

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

Posteriormente, foram encaminhados no dia 04 de abril de 2019 por meio de e

questionários aos responsáveis pelos 

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

das atividades de controle. 

previdenciária e capacitação e treinamen

deste plano. 

Conforme previsto na Resolução TC 279/2014,

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

consequências, o risco pode ser considerado como: fraco, moderado e forte.

Tal classificação permite construir uma 

visualização das áreas onde o risco será: alto, médio e baixo.

Representação do risco

Nesse sentido, a elaboração da Matriz de Risco da 

iniciou pela identificação, pela própria 

citada Resolução TC nº 279/2014

sobre os quais foram relacionadas 

risco capazes de impedir o alcance dos obje

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

foram encaminhados no dia 04 de abril de 2019 por meio de e

questionários aos responsáveis pelos macroproce

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

 Com exceção dos

previdenciária e capacitação e treinamen

na Resolução TC 279/2014,

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

consequências, o risco pode ser considerado como: fraco, moderado e forte.

Tal classificação permite construir uma 

visualização das áreas onde o risco será: alto, médio e baixo.

Representação do risco 

Nesse sentido, a elaboração da Matriz de Risco da 

pela própria UCCI

citada Resolução TC nº 279/2014

sobre os quais foram relacionadas às principais iniciativas (programas, projetos e ações), e os 

risco capazes de impedir o alcance dos obje

Câmara Municipal de Colatina

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

foram encaminhados no dia 04 de abril de 2019 por meio de e

macroprocessos 

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

Com exceção dos macroprocessos

previdenciária e capacitação e treinamento, todos foram respondidos

na Resolução TC 279/2014, utilizada como parâmetro, no que diz respeito à 

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

consequências, o risco pode ser considerado como: fraco, moderado e forte.

Tal classificação permite construir uma matriz qualitativa. A figura a seguir, facilita a 

visualização das áreas onde o risco será: alto, médio e baixo.

Nesse sentido, a elaboração da Matriz de Risco da UCCI

UCCI, dos macroprocessos administrativos, tendo por 

citada Resolução TC nº 279/2014, e o Planejamento 

principais iniciativas (programas, projetos e ações), e os 

risco capazes de impedir o alcance dos objetivos da Câmara Municipal de Colatina

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

foram encaminhados no dia 04 de abril de 2019 por meio de e

ssos identificados, com objetivo de mensurar 

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

macroprocessos

, todos foram respondidos

utilizada como parâmetro, no que diz respeito à 

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

consequências, o risco pode ser considerado como: fraco, moderado e forte.

matriz qualitativa. A figura a seguir, facilita a 

visualização das áreas onde o risco será: alto, médio e baixo. 

UCCI da Câmara Municipal de Colatina

, dos macroprocessos administrativos, tendo por 

, e o Planejamento Estratégico do Poder Legislativo

principais iniciativas (programas, projetos e ações), e os 

tivos da Câmara Municipal de Colatina

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

foram encaminhados no dia 04 de abril de 2019 por meio de e

identificados, com objetivo de mensurar 

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

macroprocessos gestão de pessoas, gestão 

, todos foram respondidos em tempo hábil 

utilizada como parâmetro, no que diz respeito à 

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

consequências, o risco pode ser considerado como: fraco, moderado e forte. 

matriz qualitativa. A figura a seguir, facilita a 

da Câmara Municipal de Colatina

, dos macroprocessos administrativos, tendo por 

Estratégico do Poder Legislativo

principais iniciativas (programas, projetos e ações), e os 

tivos da Câmara Municipal de Colatina

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

foram encaminhados no dia 04 de abril de 2019 por meio de e

identificados, com objetivo de mensurar 

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

gestão de pessoas, gestão 

em tempo hábil 

utilizada como parâmetro, no que diz respeito à 

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

 

matriz qualitativa. A figura a seguir, facilita a 

 

da Câmara Municipal de Colatina

, dos macroprocessos administrativos, tendo por 

Estratégico do Poder Legislativo

principais iniciativas (programas, projetos e ações), e os 

tivos da Câmara Municipal de Colatina
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Estado do Espírito Santo 

para fins de verificação da aderência nos processos correspondentes aos macroprocessos 

foram encaminhados no dia 04 de abril de 2019 por meio de e-mail 

identificados, com objetivo de mensurar 

o ambiente de trabalho, obter avaliação e gerenciamento dos riscos e realizar levantamento 

gestão de pessoas, gestão 

em tempo hábil para 

utilizada como parâmetro, no que diz respeito à 

probabilidade, o risco pode ser classificado em: improvável, possível e provável. Quanto às 

matriz qualitativa. A figura a seguir, facilita a 

da Câmara Municipal de Colatina se 

, dos macroprocessos administrativos, tendo por 

Estratégico do Poder Legislativo, 

principais iniciativas (programas, projetos e ações), e os 

tivos da Câmara Municipal de Colatina. 



 
 

 

Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

consequência, respect







O resultado está d

probabilidade de ocorrência de 
apresentado em seguida.

  

Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

consequência, respect

 Probabilidade:
pontuação 1;

 Consequência:
pontuação 1;

 Nível: resulta d

15 a 25; se médio, pontuação de 5 a 9 e, se baixo, pontuação 1 a 3.

O resultado está d

probabilidade de ocorrência de 
apresentado em seguida.

Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

consequência, respectivamente pontuados de acordo com o risco identificado:

Probabilidade: se provável, pontuação 5; se possível, pontuação 3 e, se improvável, 

pontuação 1; 

Consequência: se forte, pontuação 5; se moderado, pontuação 3 e, se fraco, 

pontuação 1; 

resulta da multiplicação da probabilidade e consequência. Se alto, pontuação de 

15 a 25; se médio, pontuação de 5 a 9 e, se baixo, pontuação 1 a 3.

O resultado está demonstrado na tabela 06:

probabilidade de ocorrência de 
apresentado em seguida. 

Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

ivamente pontuados de acordo com o risco identificado:

se provável, pontuação 5; se possível, pontuação 3 e, se improvável, 

se forte, pontuação 5; se moderado, pontuação 3 e, se fraco, 

a multiplicação da probabilidade e consequência. Se alto, pontuação de 

15 a 25; se médio, pontuação de 5 a 9 e, se baixo, pontuação 1 a 3.

emonstrado na tabela 06:

probabilidade de ocorrência de eventos futuros capazes de influenciar os objetivos

Câmara Municipal de Colatina

Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

ivamente pontuados de acordo com o risco identificado:

se provável, pontuação 5; se possível, pontuação 3 e, se improvável, 

se forte, pontuação 5; se moderado, pontuação 3 e, se fraco, 

a multiplicação da probabilidade e consequência. Se alto, pontuação de 

15 a 25; se médio, pontuação de 5 a 9 e, se baixo, pontuação 1 a 3.

emonstrado na tabela 06: Aná
eventos futuros capazes de influenciar os objetivos

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

ivamente pontuados de acordo com o risco identificado:

se provável, pontuação 5; se possível, pontuação 3 e, se improvável, 

se forte, pontuação 5; se moderado, pontuação 3 e, se fraco, 

a multiplicação da probabilidade e consequência. Se alto, pontuação de 

15 a 25; se médio, pontuação de 5 a 9 e, se baixo, pontuação 1 a 3.

nálise de risco dos macroprocessos 
eventos futuros capazes de influenciar os objetivos

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

ivamente pontuados de acordo com o risco identificado:

se provável, pontuação 5; se possível, pontuação 3 e, se improvável, 

se forte, pontuação 5; se moderado, pontuação 3 e, se fraco, 

a multiplicação da probabilidade e consequência. Se alto, pontuação de 

15 a 25; se médio, pontuação de 5 a 9 e, se baixo, pontuação 1 a 3. 

lise de risco dos macroprocessos 
eventos futuros capazes de influenciar os objetivos

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

ivamente pontuados de acordo com o risco identificado: 

se provável, pontuação 5; se possível, pontuação 3 e, se improvável, 

se forte, pontuação 5; se moderado, pontuação 3 e, se fraco, 

a multiplicação da probabilidade e consequência. Se alto, pontuação de 

lise de risco dos macroprocessos 
eventos futuros capazes de influenciar os objetivos
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Listados os macroprocessos, estes foram classificados, com relação à probabilidade e 

se provável, pontuação 5; se possível, pontuação 3 e, se improvável, 

se forte, pontuação 5; se moderado, pontuação 3 e, se fraco, 

a multiplicação da probabilidade e consequência. Se alto, pontuação de 

lise de risco dos macroprocessos - 
eventos futuros capazes de influenciar os objetivos, 



 
 

 

Tabela 06 

M

Gest
e 

Gest

Gest
Informações e Documentações

Orçam

Prom

Treinamento

Gestão Previdenciária

 

  
 
 

 

Tabela 06 - Anális

MACROPROCESSO/UNIDADE

Gestão de Pessoas/Unidade 
Contábil e Financeira

Gestão de Compras, licit
e Contratos/Unidade Legislativa

Gestão do 
Almoxarifado/Unidade 

Legislativa 

Gestão do Patrimônio/
Legislativa 

Gestão Documental/Unidade
Informações e Documentações

Gestão Financeira
Orçamentária/Unidade Contábil

e Financeira 

Promoção da Transpar
Controle Social/Ouvidoria

Capacitação e 
Treinamento/Unidade Contábil 

e Financeira 

Gestão Previdenciária/
Contábil e Financeira

 

lise de risco dos macro

/UNIDADE 

Unidade 
inanceira 

Coordenar e 
desenvolver atividades que promovam a valorização, a 
supervisão das ações de desenvolvimento nas carreiras.

s, licitações 
/Unidade Legislativa 

Garantir a
e serviço
relaciona

/Unidade 
Executar, orientar e controlar as atividades de guarda, de 
armazenamento, de distribuição de material; 
Supervisão,     gerenciamento

/Unidade 
Realizar as atividades de supervisão, controle e reparo do 
patrimônio; 
Executar, orientar e controlar as atividades de guarda, de 
armazenamento, de distribuição e de gestão do patrimônio;

Unidade de 
Informações e Documentações 

Coordenar e executar as atividades de triagem, protocolização, 
pesquisa e remessa de documentos; 
Promover a

ra e 
/Unidade Contábil 

 

Realizar as atividades operacionais de execução orçamentária, 
financeira e contábil e o acompanhamento
orçamento anual do Poder Legislativo

arência e 
/Ouvidoria 

Garantir 
Transparê
atendime

Capacitação e 
Unidade Contábil 

 

Realizar 
desenvolvimento profissional dos 
Legislativo
municipal.

/Unidade 
Financeira 

Exercer as devidas retenções e pagamentos referentes às 
contribuições dos servidores e decorrente dos encargos 
patronais, em observância as alíquotas e aos devidos registros 
contábeis. 

Câmara Municipal de Colatina

macroprocessos administrativos 

OBJETIVO

Coordenar e monitorar a política de gestão de pessoas, 
desenvolver atividades que promovam a valorização, a 
supervisão das ações de desenvolvimento nas carreiras.

a idoneidade nas compras 
serviços de qualidade, bem como

adas à formalização dos contratos.

Executar, orientar e controlar as atividades de guarda, de 
armazenamento, de distribuição de material; 

upervisão,     gerenciamento, controle do almoxarifado

Realizar as atividades de supervisão, controle e reparo do 
patrimônio;  

xecutar, orientar e controlar as atividades de guarda, de 
armazenamento, de distribuição e de gestão do patrimônio;

Coordenar e executar as atividades de triagem, protocolização, 
pesquisa e remessa de documentos; 

romover a autuação física de processos.

Realizar as atividades operacionais de execução orçamentária, 
financeira e contábil e o acompanhamento
orçamento anual do Poder Legislativo

 o acesso à info
ansparência da Câmara Municipal de Colatina/ES

ento a legislação específica.

Realizar o controle das
desenvolvimento profissional dos 
Legislativo, de forma a contribuir para a efetividade da gestão 
municipal. 

Exercer as devidas retenções e pagamentos referentes às 
contribuições dos servidores e decorrente dos encargos 
patronais, em observância as alíquotas e aos devidos registros 
contábeis.  

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

administrativos - probabilidad

OBJETIVO 

monitorar a política de gestão de pessoas, 
desenvolver atividades que promovam a valorização, a 
supervisão das ações de desenvolvimento nas carreiras.

mpras e contratos, adq
de, bem como administrar a

dos contratos. 

Executar, orientar e controlar as atividades de guarda, de 
armazenamento, de distribuição de material;  

, controle do almoxarifado

Realizar as atividades de supervisão, controle e reparo do 

xecutar, orientar e controlar as atividades de guarda, de 
armazenamento, de distribuição e de gestão do patrimônio;

Coordenar e executar as atividades de triagem, protocolização, 
pesquisa e remessa de documentos;  

autuação física de processos. 

Realizar as atividades operacionais de execução orçamentária, 
financeira e contábil e o acompanhamento e avaliação do 
orçamento anual do Poder Legislativo. 

nformação através do
da Câmara Municipal de Colatina/ES

específica. 

o controle das ações de capacitação e 
desenvolvimento profissional dos Agentes Públicos do Poder 

, de forma a contribuir para a efetividade da gestão 

Exercer as devidas retenções e pagamentos referentes às 
contribuições dos servidores e decorrente dos encargos 
patronais, em observância as alíquotas e aos devidos registros 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

probabilidade de ocorr
PR

(provável, possível ou 

monitorar a política de gestão de pessoas, 
desenvolver atividades que promovam a valorização, a 
supervisão das ações de desenvolvimento nas carreiras. 

quirindo bens 
as atividades 

Executar, orientar e controlar as atividades de guarda, de 

, controle do almoxarifado. 

Realizar as atividades de supervisão, controle e reparo do 

xecutar, orientar e controlar as atividades de guarda, de 
armazenamento, de distribuição e de gestão do patrimônio; 

Coordenar e executar as atividades de triagem, protocolização, 

Realizar as atividades operacionais de execução orçamentária, 
avaliação do 

o Portal da 
da Câmara Municipal de Colatina/ES, em 

ações de capacitação e 
Agentes Públicos do Poder 

, de forma a contribuir para a efetividade da gestão 

Exercer as devidas retenções e pagamentos referentes às 
contribuições dos servidores e decorrente dos encargos 
patronais, em observância as alíquotas e aos devidos registros 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

ocorrência de evento
PROBABILIDADE  

(provável, possível ou 
improvável) 

 
Possível (3) 

 
Possível (3) 

Improvável (1) 

Possível (3) 

Possível (3) 

Improvável (1) 

Improvável (1) 

Possível (3) 

Possível (3) 

de eventos futuros capazes
CONSEQUÊNCIA

(fraco, moderado 
forte) 

 
Moderado (3) 

 
Moderado (3) 

Fraco (1) 

Moderado (3) 

Fraco (1) 

Fraco (1) 

Fraco (1) 

Forte (5) 

Moderado (3) 

s de influenciar os
A 
 ou 

NÍVEL 
(alto, médio 

ou baixo) 

 
 

Médio (9) 

 
 

Médio (9) 

Baixo (1) 

 Médio (9) 

Baixo (3) 

Baixo (1) 

Baixo (1) 

Alto (15) 

 Médio (9) 

s objetivos 

(alto, médio 
PONTOS DE 

RISCO 
(1) 

 
3 

 
3 

1 

3 

1 

1 

1 

5 

3 
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5.1.2. Materialidade

A análise relat

(Decreto Legislativo nº 1620)

Tabela 07 

0 até 20%

Acima de 20 até 40%

Acima de 40 até 60%

Acima de 60 até 80%

Acima de 80%

Tabela 08 

Gestão de Pessoas

Gestão de Compras, licitações e Contratos

Gestão do Almoxarifado

Gestão do Patrimônio

Gestão Documenta

Gestão 

Promoção da Transparência e Controle Social (

Capacitação e Treinamento

Gestão Previdenciária

 

5.1.3

No que se refere à relevância e criticidade, foram considerados os seguintes critérios:

Tabela 09 

Determinações/re

Atividade

Segregação de função

Impacta sobre a ima

Houve Recomendação do Controle Interno

Y = 5

Y = 4

Y = 3

Y = 2

Y = 1

  

5.1.2. Materialidade

A análise relativa à materialidade baseou

(Decreto Legislativo nº 1620)

Tabela 07 - Definição do 

0 até 20% 

Acima de 20 até 40%

Acima de 40 até 60%

Acima de 60 até 80%

Acima de 80% 

Tabela 08 - Análise da materialidade dos
MACROPROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Gestão de Pessoas 

Gestão de Compras, licitações e Contratos

Gestão do Almoxarifado

Gestão do Patrimônio

Gestão Documental (Estimativa)

Gestão Financeira e Orçamentária (Sistema da E&L)

Promoção da Transparência e Controle Social (

Capacitação e Treinamento

Gestão Previdenciária

.1.3. Relevância e Criticidade

No que se refere à relevância e criticidade, foram considerados os seguintes critérios:

Tabela 09 - Análise da 

eterminações/recomendações do

Atividade prevista na

Segregação de função

Impacta sobre a ima

Houve Recomendação do Controle Interno

CRITÉRIO
Y = 5 

Y = 4 

Y = 3 

Y = 2 

Y = 1 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

5.1.2. Materialidade 

iva à materialidade baseou

(Decreto Legislativo nº 1620) 

Definição do Percentual de 
CRITÉRIO 

Acima de 20 até 40% 

Acima de 40 até 60% 

Acima de 60 até 80% 

Análise da materialidade dos
MACROPROCESSOS ADMINISTRATIVOS

 

Gestão de Compras, licitações e Contratos

Gestão do Almoxarifado 

Gestão do Patrimônio 

l (Estimativa) 

Financeira e Orçamentária (Sistema da E&L)

Promoção da Transparência e Controle Social (

Capacitação e Treinamento 

Gestão Previdenciária 

Relevância e Criticidade

No que se refere à relevância e criticidade, foram considerados os seguintes critérios:

Análise da Relevância
ASPECTOS

comendações do 

na IN TCEES nº 43/2017

Segregação de função 

Impacta sobre a imagem da Câmara

Houve Recomendação do Controle Interno

CRITÉRIO 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

iva à materialidade baseou

 para os macroprocessos administrativos identificados:

Percentual de Risco

Análise da materialidade dos 
MACROPROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Gestão de Compras, licitações e Contratos 

Financeira e Orçamentária (Sistema da E&L)

Promoção da Transparência e Controle Social (Ágape

Relevância e Criticidade 

No que se refere à relevância e criticidade, foram considerados os seguintes critérios:

Relevância 
ECTOS 
 TCEES (2009 a 2017)

nº 43/2017 

gem da Câmara 

Houve Recomendação do Controle Interno 

CLASSIFICAÇÃO
Muito alta relevância

Alta relevância

Média relevância

Baixa relevância

Muito baixa relevância

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Câmara Municipal de Colatina

iva à materialidade baseou-se nos 

para os macroprocessos administrativos identificados:

Risco 

 macroprocessos
MACROPROCESSOS ADMINISTRATIVOS ORÇAMENTO

R$ 5.219.800,00

R$ 2.002.934,00

R$ 50.000,00

R$ 55.000,00

R$ 20.000,00

Financeira e Orçamentária (Sistema da E&L) R$ 150.000,00

Ágape) R$ 44.000,00

R$ 166.000,00

R$ 835.414,00

No que se refere à relevância e criticidade, foram considerados os seguintes critérios:

(2009 a 2017) 

CLASSIFICAÇÃO 
Muito alta relevância 

Alta relevância 

Média relevância 

Baixa relevância 

Muito baixa relevância 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

 valores da proposta orçamentária 2019

para os macroprocessos administrativos identificados:

macroprocessos 
ORÇAMENTO 

R$ 5.219.800,00 

R$ 2.002.934,00 

R$ 50.000,00 

R$ 55.000,00 

R$ 20.000,00 

R$ 150.000,00 

R$ 44.000,00 

R$ 166.000,00 

R$ 835.414,00 

No que se refere à relevância e criticidade, foram considerados os seguintes critérios:

 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

valores da proposta orçamentária 2019

para os macroprocessos administrativos identificados:

RISCO 
1 

2 

3 

4 

5 

PERCENTUAL

61% 

23% 

1% 

1% 

0,2% 

2% 

1% 

2% 

10% 

No que se refere à relevância e criticidade, foram considerados os seguintes critérios:

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA

CRITÉRIO
Y = 5

Y = 4

Y = 3

Y = 

Y = 1

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

valores da proposta orçamentária 2019

para os macroprocessos administrativos identificados: 

PERCENTUAL MATERIALIDADE

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No que se refere à relevância e criticidade, foram considerados os seguintes critérios: 

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 
1 

1 

1 

1 

1 

CRITÉRIO 
Y = 5 

Y = 4 

Y = 3 

Y = 2 

Y = 1 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados. 
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Estado do Espírito Santo 

valores da proposta orçamentária 2019 

MATERIALIDADE 

 



 
 

 

Tabela 10 

Interesse da Controladoria Geral

Lapso entre auditorias

Necessidade de capacitação

Parecere

Inexistência de controles e normatização

Y = 5

Y = 4

Y = 3

Y = 2

Y = 1

Tabela 11 

MACROPROCESSO

Gestã
Gestã
licitações e 
Contratos
Gestã
Almoxarifado
Gestã
Patrimônio
Gestã
Gestã
Orçam
Prom
Trans
Control
Capacitação e 
Treinamento
Gestão 
Previdenciária

Tabela 12 

MACROPROCESSO

Gestã
Gestã
licitações e 
Gestã
Almoxarifado
Gestã

Gestã
Gestã
Orçam

  

Tabela 10 - Análise da Criticidade

Interesse da Controladoria Geral

Lapso entre auditorias

Necessidade de capacitação

Pareceres Consulta TCEES

Inexistência de controles e normatização

CRITÉRIO
Y = 5 

Y = 4 

Y = 3 

Y = 2 

Y = 1 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Tabela 11 - Análise da relevância dos macroprocessos

MACROPROCESSO

ão de Pessoas 
ão de Compras, 
ções e 

Contratos 
ão do 

Almoxarifado 
ão do 

Patrimônio 
ão Documental 
ão Financeira e 

Orçamentária 
Promoção da 

sparência e 
Controle Social 
Capacitação e 
Treinamento 
Gestão 
Previdenciária 

Tabela 12 - Análise da criticidade dos macroprocessos

MACROPROCESSO

ão de Pessoas 
ão de Compras, 
ções e Contratos
ão do 

Almoxarifado 
ão do Patrimônio

ão Documental 
ão Financeira e 

Orçamentária 

Análise da Criticidade
ASPECTOS

Interesse da Controladoria Geral 

Lapso entre auditorias 

Necessidade de capacitação 

s Consulta TCEES/Últimas Fiscalizações

Inexistência de controles e normatização

CRITÉRIO 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Análise da relevância dos macroprocessos

MACROPROCESSO 

Determinaçõ
es/recomend

ações do 
TCEES (2009 

a 2017)
 - 
s, 

1 

- 

- 

 - 
e 1 

1 

1 

1 

Análise da criticidade dos macroprocessos

MACROPROCESSO 

Interesse
do 

Controle 
Interno

 1 
s, 

Contratos 1 

- 

Patrimônio 1 

 - 
e 1 

Análise da Criticidade 
ASPECTOS 

/Últimas Fiscalizações 

Inexistência de controles e normatização 

CLASSIFICAÇÃO
Muito alta criticidade

Alta criticidade

Média criticidade

Baixa criticidade

Muito baixa criticidade

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Análise da relevância dos macroprocessos
Determinaçõ
es/recomend

ações do 
TCEES (2009 

2017) 

Atividade 
prevista 
na IN TC 
43/2017

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

Análise da criticidade dos macroprocessos

Interesse 

Controle 
Interno 

Lapso entre 
Auditorias

1 

- 

1 

1 

- 

- 

Câmara Municipal de Colatina

 

CLASSIFICAÇÃO 
Muito alta criticidade 

Alta criticidade 

Média criticidade 

Baixa criticidade 

Muito baixa criticidade 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Análise da relevância dos macroprocessos

Atividade 
prevista 
na IN TC 
43/2017 

Segregação 
de Função

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

Análise da criticidade dos macroprocessos

Lapso entre 
Auditorias 

Necessidade 
de 

capacitação

1 

- 

1 

1 

1 

- 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

 PONTUAÇÃO DE CRITICIDADE

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Análise da relevância dos macroprocessos 

Segregação 
de Função 

Impacta na 
imagem da 

Câmara

1 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

Análise da criticidade dos macroprocessos 

Necessidade 

capacitação 

Parecere
Consulta 

TCEES
mas 

Fiscalizaçõ
es
1

1

-

1

-

1

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA

PONTUAÇÃO DE CRITICIDADE

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

Impacta na 
magem da 
Câmara 

Recomendação 
do Controle 

Interno

 

 

 

 

 

 

 

Pareceres 
Consulta 

TCEES/Últi
mas 

Fiscalizaçõ
es 

Inexistência 
de controles 

normatização

1 

1 

- 

1 

- 

1 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 

1 

1 

1 

1 

1 

PONTUAÇÃO DE CRITICIDADE
5 

4 

3 

2 

1 

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados. 

Recomendação 
do Controle 

Interno 

TOTAL

1 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

Inexistência 
de controles 

e 
normatização 

TOTAL

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

 

PONTUAÇÃO DE CRITICIDADE 

TOTAL 
(3) 

4 

4 

3 

4 

- 

3 

2 

3 

5 

TOTAL 
(4) 

4 

2 

2 

4 

1 

2 



 
 

 

Prom
Trans
Control
Capacitação e 
Treinamento
Gestão Previdenciária

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

relevância e criticidade, conforme se verifica na tabela abaixo, 

Tabela 13 
MCROPROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS

Gestã
Gestã
licitações e 
Gestã

Gestã

Gestã
Gestã
Orçam
Prom
Trans
Control
Capacitação e 
Treinamento
Gestão 

Dessa forma, serão prioridades para atuação da 

os 04 (quatro)

6. AUDITORIAS PREVISTAS PARA 2019

Tendo

específica,

serão

  

Promoção da 
sparência e 

Controle Social 
Capacitação e 
Treinamento 
Gestão Previdenciária

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

relevância e criticidade, conforme se verifica na tabela abaixo, 

Tabela 13 - Análise geral dos macroprocessos 
MCROPROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS

ão de Pessoas 
ão de Compras, 
ções e Contratos
ão do Almoxarifado

ão do Patrimônio

ão Documental 
ão Financeira e 

Orçamentária 
Promoção da 

sparência e 
Controle Social 
Capacitação e 
Treinamento 
Gestão Previdenciária

Dessa forma, serão prioridades para atuação da 

04 (quatro) macroprocessos

1. Gestão de Pessoas;

2. Gestão de Patrimônio;

3. Gestão Previdenciária;

4. Gestão de 

6. AUDITORIAS PREVISTAS PARA 2019

Tendo por base

cífica, relativa

o previstas as

1 

- 

Gestão Previdenciária 1 

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

relevância e criticidade, conforme se verifica na tabela abaixo, 

Análise geral dos macroprocessos 
MCROPROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 

RISCO
(1) 

 3 
s, 

Contratos 3 

Almoxarifado 1 

Patrimônio 3 

 1 
e 1 

1 

5 

Previdenciária 3 

Dessa forma, serão prioridades para atuação da 

macroprocessos

Gestão de Pessoas;

Gestão de Patrimônio;

Gestão Previdenciária;

Gestão de Compras, 

6. AUDITORIAS PREVISTAS PARA 2019

base a análise 

relativa à atuação

as seguintes a

1 

- 

- 

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

relevância e criticidade, conforme se verifica na tabela abaixo, 

Análise geral dos macroprocessos 
RISCO MATERIALIDADE

(2)

Dessa forma, serão prioridades para atuação da 

macroprocessos com maior pontuação

Gestão de Pessoas; 

Gestão de Patrimônio; 

Gestão Previdenciária; 

Compras, Licitações e Contratos.

6. AUDITORIAS PREVISTAS PARA 2019

 de risco realizada

ão desta unid

ações de aud

Câmara Municipal de Colatina

1 

1 

1 

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

relevância e criticidade, conforme se verifica na tabela abaixo, 

Análise geral dos macroprocessos - Priorização dos riscos
MATERIALIDADE 

(2) 
4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Dessa forma, serão prioridades para atuação da Unidade Central de Controle Interno 

com maior pontuação

Licitações e Contratos.

6. AUDITORIAS PREVISTAS PARA 2019 

realizada e, tendo

unidade de con

ditoria: 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

1

-

1

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

relevância e criticidade, conforme se verifica na tabela abaixo, destacam

Priorização dos riscos
RELEVÂNCIA

(3) 
4 

4 

3 

4 

- 

3 

2 

3 

5 

Unidade Central de Controle Interno 

: 

Licitações e Contratos. 

tendo em vista

controle intern

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

1 

- 

1 

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

destacam-se: 

Priorização dos riscos 
RELEVÂNCIA CRITICIDADE

(4)

Unidade Central de Controle Interno 

vista o disposto

interno, para o ex

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

- 

- 

- 

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

CRITICIDADE 
(4) 

TOTAL

4 

2 

2 

4 

1 

2 

4 

1 

3 

Unidade Central de Controle Interno em 2019 

disposto na legislação

exercício de 

11 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

4 

1 

3 

Como resultado final da aplicação dos critérios e pontuação relativa ao risco, materialidade, 

TOTAL 

15 

11 

7 

12 

3 

7 

8 

10 

12 

em 2019 

legislação 

 2019 



 
 

 

6.1. 

Trata

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração

Municipal

O objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administra

outros bens 

Em 2019, o escopo das 







6.2. 

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

vistas a 

abrangerá:

- Gestão de Pessoas;

- Gestão de 

- Gestão Previdenciária

- Gestão de Compras, Licitações e Contratos.

6.3. 

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

ou extraordinária, sendo realizada para atender à determinação da autoridade superior. 

Os exames das auditorias especiais, em áreas específicas, serão executados 

aos trabalhos previstos neste Plano.

  

.1. Auditoria de 

Trata-se de auditoria prevista em lei/regulamento, realizada no decorrer do exercício financeiro, 

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração

Municipal. 

objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administra

outros bens deste Poder Legislativo ou a ele confiado.

Em 2019, o escopo das 

 Emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas 

encaminhada ao TCEES

 Execução de ações de controle mais relevantes, sugeridas na IN TC nº 43/2017, com 

vistas à elaboração do Parecer Conclusi

ser emitido em 2020;

 Emissão do Parecer sobre o R

.2. Auditoria de 

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

vistas a certificar, exclusivamente, a observância às normas em vigor.

abrangerá: 

Gestão de Pessoas;

Gestão de Patrimônio

Gestão Previdenciária

Gestão de Compras, Licitações e Contratos.

.3. Auditoria 

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

ou extraordinária, sendo realizada para atender à determinação da autoridade superior. 

Os exames das auditorias especiais, em áreas específicas, serão executados 

aos trabalhos previstos neste Plano.

Auditoria de Gestão

se de auditoria prevista em lei/regulamento, realizada no decorrer do exercício financeiro, 

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração

objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administra

deste Poder Legislativo ou a ele confiado.

Em 2019, o escopo das auditorias de gestão compreende:

Emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas 

encaminhada ao TCEES

Execução de ações de controle mais relevantes, sugeridas na IN TC nº 43/2017, com 

vistas à elaboração do Parecer Conclusi

ser emitido em 2020; 

Emissão do Parecer sobre o R

Auditoria de Conformidade

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

certificar, exclusivamente, a observância às normas em vigor.

Gestão de Pessoas; 

Patrimônio; 

Gestão Previdenciária;  

Gestão de Compras, Licitações e Contratos.

Auditoria Especial 

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

ou extraordinária, sendo realizada para atender à determinação da autoridade superior. 

Os exames das auditorias especiais, em áreas específicas, serão executados 

aos trabalhos previstos neste Plano.

Gestão 

se de auditoria prevista em lei/regulamento, realizada no decorrer do exercício financeiro, 

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração

objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administra

deste Poder Legislativo ou a ele confiado.

auditorias de gestão compreende:

Emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas 

encaminhada ao TCEES em 2020

Execução de ações de controle mais relevantes, sugeridas na IN TC nº 43/2017, com 

vistas à elaboração do Parecer Conclusi

 

Emissão do Parecer sobre o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

Conformidade 

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

certificar, exclusivamente, a observância às normas em vigor.

Gestão de Compras, Licitações e Contratos.

 

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

ou extraordinária, sendo realizada para atender à determinação da autoridade superior. 

Os exames das auditorias especiais, em áreas específicas, serão executados 

aos trabalhos previstos neste Plano. 

Câmara Municipal de Colatina

se de auditoria prevista em lei/regulamento, realizada no decorrer do exercício financeiro, 

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração

objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administra

deste Poder Legislativo ou a ele confiado.

auditorias de gestão compreende:

Emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas 

em 2020; 

Execução de ações de controle mais relevantes, sugeridas na IN TC nº 43/2017, com 

vistas à elaboração do Parecer Conclusivo da Prestação de Contas Anual de 2019, a 

elatório de Gestão Fiscal (RGF).

 

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

certificar, exclusivamente, a observância às normas em vigor.

Gestão de Compras, Licitações e Contratos. 

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

ou extraordinária, sendo realizada para atender à determinação da autoridade superior. 

Os exames das auditorias especiais, em áreas específicas, serão executados 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

se de auditoria prevista em lei/regulamento, realizada no decorrer do exercício financeiro, 

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração

objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administra

deste Poder Legislativo ou a ele confiado. 

auditorias de gestão compreende: 

Emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas 

Execução de ações de controle mais relevantes, sugeridas na IN TC nº 43/2017, com 

vo da Prestação de Contas Anual de 2019, a 

elatório de Gestão Fiscal (RGF).

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

certificar, exclusivamente, a observância às normas em vigor.

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

ou extraordinária, sendo realizada para atender à determinação da autoridade superior. 

Os exames das auditorias especiais, em áreas específicas, serão executados 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

se de auditoria prevista em lei/regulamento, realizada no decorrer do exercício financeiro, 

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração

objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administração de valores e 

Emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas 

Execução de ações de controle mais relevantes, sugeridas na IN TC nº 43/2017, com 

vo da Prestação de Contas Anual de 2019, a 

elatório de Gestão Fiscal (RGF). 

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

certificar, exclusivamente, a observância às normas em vigor. Em 2019, o escopo 

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

ou extraordinária, sendo realizada para atender à determinação da autoridade superior. 

Os exames das auditorias especiais, em áreas específicas, serão executados 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

se de auditoria prevista em lei/regulamento, realizada no decorrer do exercício financeiro, 

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração

objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

ção de valores e 

Emissão do Parecer Conclusivo sobre a Prestação de Contas de 2019 a ser 

Execução de ações de controle mais relevantes, sugeridas na IN TC nº 43/2017, com 

vo da Prestação de Contas Anual de 2019, a 

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

Em 2019, o escopo 

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

ou extraordinária, sendo realizada para atender à determinação da autoridade superior.  

Os exames das auditorias especiais, em áreas específicas, serão executados simultaneamente 

12 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

se de auditoria prevista em lei/regulamento, realizada no decorrer do exercício financeiro, 

com vistas a atuar tempestivamente sobre os atos de gestão praticados pela Administração 

objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, bem como a 

ção de valores e 

a ser 

Execução de ações de controle mais relevantes, sugeridas na IN TC nº 43/2017, com 

vo da Prestação de Contas Anual de 2019, a 

A previsão da auditoria de conformidade objetiva o exame dos atos e fatos da gestão, com 

Em 2019, o escopo 

A finalidade é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 

simultaneamente 



 
 

 

6.4. Auditoria de Monitoramento

As ações de 

recomendações, dados específicos e observação sobre a atuação das unidades de controle 

interno.

As ações de monitoramento têm por objetivo acompanhar as pro

unidades auditadas/inspecionadas

nos relatórios conclusivos de auditoria/inspeção administrativa realizados 

de auditoria nº 025/2019

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As atividades de auditoria serão desenvolvidas nos períodos definid

com ações subsidiadas por meio d

de Auditoria

8. CONSIDERAÇÕES 

O presente plano de Ação foi elaborado 

estrutura atual do 

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno, graduado em Ciências 

Contábeis, nomeado pela portaria nº. 092, em 10 de janeiro de 2017.

A Unidade 

Internet, bem

Ressalta

Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina prossegue em desenvolvimento e

aprimoramento constante principalmente no que tange as auditorias internas.

Para fins de determinação do risco, utilizou

trata de risco nas atividades de controle externo do TCEES, enquanto não aprovada a Política 

de Gestão de Riscos Corporativos 

do risco nas atividades sujeitas à ação do

 

  

.4. Auditoria de Monitoramento

As ações de 

recomendações, dados específicos e observação sobre a atuação das unidades de controle 

no. 

As ações de monitoramento têm por objetivo acompanhar as pro

unidades auditadas/inspecionadas

nos relatórios conclusivos de auditoria/inspeção administrativa realizados 

de auditoria nº 025/2019

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As atividades de auditoria serão desenvolvidas nos períodos definid

com ações subsidiadas por meio d

de Auditoria do exercício de 2019

. CONSIDERAÇÕES 

O presente plano de Ação foi elaborado 

estrutura atual do 

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno, graduado em Ciências 

Contábeis, nomeado pela portaria nº. 092, em 10 de janeiro de 2017.

A Unidade de Controle Interno dispõe de equipamentos de informática com acesso adequado à 

Internet, bem como instalações apropriadas, com a privacidade e segurança adequadas.

Ressalta-se que às atividades do servidor se encontra em caráter experimental, pois a Unidade 

Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina prossegue em desenvolvimento e

aprimoramento constante principalmente no que tange as auditorias internas.

Para fins de determinação do risco, utilizou

trata de risco nas atividades de controle externo do TCEES, enquanto não aprovada a Política 

de Gestão de Riscos Corporativos 

do risco nas atividades sujeitas à ação do

.4. Auditoria de Monitoramento

As ações de subsidiar as auditorias com relação à informações essenciais sobre 

recomendações, dados específicos e observação sobre a atuação das unidades de controle 

As ações de monitoramento têm por objetivo acompanhar as pro

unidades auditadas/inspecionadas

nos relatórios conclusivos de auditoria/inspeção administrativa realizados 

de auditoria nº 025/2019, nº 245/2018

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As atividades de auditoria serão desenvolvidas nos períodos definid

com ações subsidiadas por meio d

do exercício de 2019

. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente plano de Ação foi elaborado 

estrutura atual do Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno, graduado em Ciências 

Contábeis, nomeado pela portaria nº. 092, em 10 de janeiro de 2017.

de Controle Interno dispõe de equipamentos de informática com acesso adequado à 

como instalações apropriadas, com a privacidade e segurança adequadas.

se que às atividades do servidor se encontra em caráter experimental, pois a Unidade 

Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina prossegue em desenvolvimento e

aprimoramento constante principalmente no que tange as auditorias internas.

Para fins de determinação do risco, utilizou

trata de risco nas atividades de controle externo do TCEES, enquanto não aprovada a Política 

de Gestão de Riscos Corporativos 

do risco nas atividades sujeitas à ação do

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI

.4. Auditoria de Monitoramento 

subsidiar as auditorias com relação à informações essenciais sobre 

recomendações, dados específicos e observação sobre a atuação das unidades de controle 

As ações de monitoramento têm por objetivo acompanhar as pro

unidades auditadas/inspecionadas e/ou presidente

nos relatórios conclusivos de auditoria/inspeção administrativa realizados 

, nº 245/2018. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As atividades de auditoria serão desenvolvidas nos períodos definid

com ações subsidiadas por meio da Matriz de Risco, na forma do Anexo I 

do exercício de 2019. 

FINAIS 

O presente plano de Ação foi elaborado 

Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina

servidor efetivo, ocupante do cargo de auditor público interno, graduado em Ciências 

Contábeis, nomeado pela portaria nº. 092, em 10 de janeiro de 2017.

de Controle Interno dispõe de equipamentos de informática com acesso adequado à 

como instalações apropriadas, com a privacidade e segurança adequadas.

se que às atividades do servidor se encontra em caráter experimental, pois a Unidade 

Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Colatina prossegue em desenvolvimento e

aprimoramento constante principalmente no que tange as auditorias internas.

Para fins de determinação do risco, utilizou

trata de risco nas atividades de controle externo do TCEES, enquanto não aprovada a Política 

de Gestão de Riscos Corporativos da Câmara Municipal de Colatina

do risco nas atividades sujeitas à ação do

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PÚBLICO INTERNO

Câmara Municipal de Colatina

 

subsidiar as auditorias com relação à informações essenciais sobre 

recomendações, dados específicos e observação sobre a atuação das unidades de controle 
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