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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 0003/15 Florianópolis, 20 de novembro de 2015. 

 
 
 
 
Orienta os órgãos da administração direta, 
entidades autárquicas e fundacionais e 
empresas estatais dependentes do Poder 
Executivo Estadual acerca do 
Planejamento Anual de Atividades de 
Controle Interno para o ano de 2016. 
 
 
 

A Diretoria de Auditoria Geral com fulcro no que estabelecem a 

Constituição do Estado de Santa Catarina, arts. 58 e 62; a Lei Complementar nº 

381, de 7 de maio de 2007 e o Decreto nº 2.056, de 20 de janeiro de 2009, 

orienta os órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais 

e empresas estatais dependentes do Poder Executivo Estadual sobre o Plano 

Anual de Atividades do Controle Interno para o exercício de 2016. 

 

 

1. Do Plano Anual de Atividades de Controle Interno 
 

O Plano Anual de Atividades de Controle Interno (PAACI) para o 

exercício de 2016 é uma proposição que tem por objetivo a padronização de 

atividades gerais, comuns aos órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais, 

a serem desenvolvidas pelos responsáveis pelo controle interno. O PAACI tem 

como foco a análise administrativa. 

As atividades que constam no documento PLANEJAMENTO ANUAL 

DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO NAS SETORIAIS, SETORIAIS 
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REGIONAIS E SECCIONAIS – 2016 (Apêndice I) não são exaustivas e podem 

ser complementadas conforme:  

a) determinações do Órgão Central de Controle Interno; 

b) determinações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; 

c) determinações do Gestor do órgão ou entidade; 

d) materialidade baseada no volume do tema em exame; 

e) observações efetuadas no transcorrer do exercício anterior; 

f) itens não analisados no Plano Anual de Atividades do Controle 

Interno no ano de 2015. 

Neste sentido, as atividades a serem realizadas propiciarão ações 

preventivas e orientativas às unidades administrativas com o objetivo de 

assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia das 

gestões orçamentária, financeira e patrimonial. 

Destaque-se que as atividades planejadas para o ano de 2016 devem 

ser compatibilizadas de acordo com o tempo disponível para a realização do 

trabalho, grau de complexidade e tamanho da equipe de controle interno do 

órgão ou entidade.  

Para tanto, o responsável pelo controle interno deverá indicar no 

cronograma o bimestre em que realizará as atividades e relacionar o número de 

servidores com o respectivo número de horas a ser destinado à execução dos 

trabalhos.  

O número de horas/homem disponibilizadas no exercício de 2016 deve 

ser levantado pelo responsável pelo controle interno com a indicação de todos 

os servidores que fazem parte de sua equipe. Para apuração das horas/homem 

deverão ser excluídas as horas destinadas às férias, feriados e pontos 

facultativos.  

O responsável pelo controle interno durante a fase de planejamento 

deverá detalhar as ações previstas para a fase de execução, devendo reunir 

documentos e realizar registros nos papéis de trabalho, que serão anexados ao 



  
Secretaria de Estado da Fazenda 

Diretoria de Auditoria Geral 
 

3 

 

processo1 devidamente autuado no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico 

(SGP-e) ou equivalente. 

O Planejamento Anual poderá ser revisado a qualquer tempo para 

acompanhamento e cumprimento das atividades propostas. 

 

2. Da execução dos trabalhos das unidades de Controle Interno 
 
 

2.1 Do acesso às informações  

O servidor responsável pelo Controle Interno, no exercício de suas 

funções, terá livre acesso a todas as dependências do órgão ou entidade 

examinada, assim como a documentos e registros considerados indispensáveis 

ao cumprimento de suas atribuições, não lhe podendo ser sonegado, sob 

qualquer pretexto, nenhum processo, documento ou informação, devendo o 

servidor guardar o sigilo das informações protegidas legalmente (art. 4º, § 1º do 

Decreto nº 1.670/2013). 

Quando houver limitação da ação, o fato deverá ser comunicado, de 

imediato, por escrito, ao gestor máximo do órgão ou entidade, solicitando as 

providências necessárias. 

 

2.2 Da execução dos trabalhos 

                                                 
1  Conforme art. 4º, § 2º, IV do Decreto nº 1.670/2013, o responsável pelo controle interno do órgão ou da 
entidade constituirá anualmente processo próprio, devidamente autuado no Sistema de Gestão de 
Protocolo Eletrônico (SGP-e) ou equivalente, no qual serão arquivados, em ordem cronológica, 
devidamente numerados, todos os documentos recebidos ou emitidos pelo responsável pelo controle 
interno, exceto o Relatório de Controle Interno e outros que possuam ou requeiram processo específico 
e demonstrem o desenvolvimento de suas atribuições. 
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O trabalho realizado pelos responsáveis pelo controle interno deve ser 

adequadamente planejado, atendendo, sempre que possível, a seguinte 

sequência: 

- Exame Preliminar - com o objetivo de obter os elementos necessários 

ao planejamento dos trabalhos, o responsável pelo Controle Interno deverá 

examinar as informações disponíveis, considerar a legislação aplicável, normas 

e instruções vigentes, bem como os resultados dos últimos trabalhos realizados 

e recomendações pendentes de atendimento, quando for o caso. 

- Elaboração do programa de trabalho - o responsável pelo Controle 

Interno deverá elaborar adequado programa de trabalho (modelo constante no 

Apêndice II) que contenha minimamente as seguintes informações: a) a 

determinação precisa dos objetivos do exame, ou seja, a identificação sobre o 

que se deseja obter; b) a identificação do universo a ser examinado; c) a 

definição e o alcance dos procedimentos a serem utilizados; d) a localização do 

objeto ou unidade examinada; e) o estabelecimento das técnicas apropriadas2; 

f) a estimativa de homem x hora necessária à execução dos trabalhos; e g) 

referência quanto ao uso de material e/ou documentos de exames prévios ou 

outras instruções específicas.  

As verificações devem ser realizadas sempre que possível na totalidade, 

ou por amostragem, que permitam validar o conjunto de informações para 

permitir a generalização dos resultados obtidos. 

O servidor responsável pelo Controle Interno, no decorrer de qualquer 

atividade, deve prestar especial atenção àquelas transações ou situações que 

denotem indícios de impropriedades ou irregularidades e, quando obtiver as 

evidências, deverá promover o devido tratamento, para  permitir aos dirigentes  

adotarem as providências conforme o caso. 

                                                 
2 Exame físico, exame documental (processos e atos administrativos, imagens fotográficas,  medições; 
fontes de informação); análise de dados (arquivos digitais, sistemas...); aplicação de check lists,  
entrevistas; aplicação de questionários; conferência de cálculos etc. 
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A impropriedade consiste em falha de natureza formal da qual não 

resulta dano ao erário e caracteriza-se pela não observância aos princípios de 

legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade. A irregularidade 

também é caracterizada pela não observância desses princípios, contudo 

pressupõe a existência de prejuízo quantificável ao Erário. Situações de 

desfalque, desvio de bens, ausência de prestação de contas ou reprovação de 

contas, dentre outras, são exemplos de irregularidades com prejuízo ao erário.  

A identificação de impropriedades ou irregularidades deve estar 

fundamentada em documentação idônea. 

 

 

2.3 Da comunicação dos trabalhos  

A apuração de impropriedades e irregularidades exige do servidor 

responsável pelo Controle Interno extrema prudência, sigilo e profissionalismo. 

Ao verificar a ocorrência de impropriedades ou irregularidades, o servidor deverá 

levar o assunto, por escrito, ao conhecimento do dirigente do órgão ou entidade, 

recomendando prazo e ações para correção do item apontado. A persistência ou 

o não saneamento da impropriedade ou irregularidade deve ser registrada no 

Relatório de Controle Interno. 

Para cada atividade proposta e realizada, o responsável pelo Controle 

Interno elaborará informação ou parecer, conforme o caso, para registro dos 

resultados apurados decorrentes dos exames efetuados.  

As informações quanto aos atos e fatos administrativos ou situações 

observadas devem reunir, em essência, os seguintes atributos de qualidade3: 

                                                 
3 Fonte: BRASIL. Controladoria Geral Da União. Manual de Controle Interno. Um guia para 
implementação e operacionalização de unidades de controle interno governamentais. Disponível 
em: <www.cgu.gov.br.> Acesso em 01 nov de 2016. 

http://www.cgu.gov.br/
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I. Concisão – utilizar linguagem sucinta e resumida, transmitindo o 

máximo de informações de forma breve.  

II. Objetividade – expressar linguagem prática e positiva, demonstrando 

a existência real e material da informação; 

III. Convicção – demonstrar a certeza das informações que a 

comunicação deve conter, visando à persuasão e convencimento de qualquer 

pessoa para as mesmas conclusões, evitando termos e expressões que possam 

ensejar dúvidas; 

IV. Clareza – expressar linguagem inteligível e nítida com o intuito de 

assegurar o entendimento das informações de forma transparente; 

V. Integridade – registrar a totalidade das informações de forma exata 

e imparcial, devendo ser incluídos na comunicação todos os fatos observados, 

sem nenhuma omissão, proporcionando uma visão completa das 

impropriedades/irregularidades apontadas, recomendações efetuadas e 

conclusão; 

VI. Oportunidade – transmitir a informação com tempestividade e 

integridade com a extensão correta, a fim de que os assuntos abordados possam 

ser objeto de oportunas providências; 

VII. Coerência – assegurar que a linguagem, seja harmônica e 

concordante, correspondente aos objetivos determinados; 

VIII. Apresentação – assegurar que os assuntos sejam apresentados 

em uma sequência estruturada, de modo a permitir o correto entendimento, 

segundo os objetivos do trabalho. 

IX. Conclusivo – permitir a formação de opinião sobre as atividades 

realizadas. Em situações específicas, poderá ficar indicado, a ausência de 

manifestação conclusiva principalmente nos casos em que os exames forem de 

caráter intermediário.  
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Integra a presente orientação, o APÊNDICE I - Planejamento Anual das 

Atividades de Controle Interno nas Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais – 

2016 e o APÊNDICE II - “Modelo Programa de Trabalho”. 

O presente documento substitui, na íntegra, o conteúdo da Orientação 

Técnica nº 002/2015. 

 
É a Orientação. 

 
 
Magali Geovana Ramlow Campelli 
Auditora Interna do Poder Executivo 
Matrícula nº 294.879-6 
 
 
Fabiana Ribeiro Borges 
Auditora Interna do Poder Executivo 
Matrícula nº 383.275-9  
 
 
Inês Marina de Souza 
Auditora Interna do Poder Executivo 
Matrícula nº 396.563-5 
 
 
De acordo. 
Encaminhe-se aos órgãos, autarquias e fundações públicas, bem como às 
entidades estatais dependentes. 
 
 
 
 
Augusto Puhl Piazza 
Diretor de Auditoria Geral 
Matrícula nº 378.720-6 
Em 20/11/2015  
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO - 2016 - 
SETORIAIS, SETORIAIS REGIONAIS E SECCIONAIS 

(Preencher setorial xxx / setorial regional xxx /seccional xxx) – UG XXXX 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

O Plano Anual de Atividades de Controle Interno para o exercício de 
2016 estabelece os assuntos a serem abordados contemplando análise 
administrativa e o cronograma das atividades a ser executado na... (preencher 
setorial xxx, sdr xxxx ou seccional xxx). Os trabalhos a serem realizados 
propiciarão ações preventivas e de orientação às unidades administrativas com 
o objetivo de assegurar legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e 
eficácia das gestões orçamentária, financeira e patrimonial. 

 

 

1 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO   

 

As atividades planejadas para o ano de 2016 foram compatibilizadas de 
acordo com a equipe de controle interno existente no órgão ou entidade. (Citar 
membros participantes da equipe).  As verificações deverão ser realizadas na 
sua totalidade, ou, por amostragem, que permitam validar o conjunto de 
informações para permitir a generalização dos resultados obtidos.  

 
 

1.1 Dos critérios de Análise 
 

As matérias a serem examinadas foram selecionadas de acordo com os 
seguintes critérios: 

a. determinações do Órgão Central de Controle Interno; 
(Comentário: documentar determinações emanadas da Diretoria de 
Auditoria Geral, planejar quantitativo de horas ao longo do exercício 
para determinações do ano de 2016.) 

b. determinações emanadas do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina; 
(Comentário: documentar determinações, planejar quantitativo de 
horas ao longo do exercício para determinações do ano de 2016.) 

c. determinações do Gestor do órgão ou entidade; 
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(Comentário: documentar determinações, planejar quantitativo de 
horas ao longo do exercício para determinações do ano de 2016.) 

d. materialidade baseada no volume da área em exame; 
(Comentário: determinar os valores envolvidos nas áreas a serem 
examinadas – ex.: Financeiro, pessoal, licitações, bens em 
almoxarifado, bens permanentes, convênios, etc) 

e. observações efetuadas no transcorrer do exercício anterior; 
(Comentário: levantar nos papéis de trabalho, itens que não foram 
analisados no exercício de 2015 e que merecem atuação do 
responsável pelo controle interno no exercício de 2016.) 

f. itens não analisados no Plano Anual de 2015. 
(Comentário: analisar o planejamento anual do exercício anterior e 
levantar atividades que não foram realizadas em sua totalidade para 
que sejam executadas no exercício de 2016. Verificar justificativas da 
não execução dos trabalhos)  

 
 

1.2 Da execução dos trabalhos do controle interno 
 

Com o objetivo de obter os elementos necessários ao planejamento dos 
trabalhos, o Controle Interno deverá realizar exame preliminar verificando as 
informações disponíveis, a legislação aplicável, normas e instruções vigentes, 
bem como os resultados dos últimos trabalhos realizados e diligências 
pendentes de atendimento, quando for o caso. 

Para cada atividade proposta deverá ser elaborado um programa de 
trabalho que documentará: a) a determinação precisa dos objetivos do exame, 
ou seja, a identificação sobre o que se deseja obter; b) a identificação do 
universo a ser examinado; c) a definição e o alcance dos procedimentos a serem 
utilizados; d) a localização do objeto ou unidade examinada; e) o 
estabelecimento das técnicas apropriadas4; f) a estimativa de homem x hora 
necessária à execução dos trabalhos; e g) referência quanto ao uso de material 
e/ou documentos de exames prévios ou outras instruções específicas. 

No decorrer de qualquer atividade, o responsável pelo controle interno 
ao verificar a ocorrência de irregularidades, comunicará o assunto, por escrito, 
ao dirigente do órgão ou entidade, com as recomendações pertinentes. 

 
 
1.3  Da comunicação dos trabalhos realizados 

 

                                                 
4 Exame físico, exame documental (processos e atos administrativos, imagens fotográficas,  
medições; fontes de informação); análise de dados (arquivos digitais, sistemas...); aplicação de 
check lists,  entrevistas; aplicação de questionários; conferência de cálculos etc. 
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Para cada atividade realizada, apontada no cronograma de trabalho, o 
responsável pelo Controle Interno elaborará informação ou parecer, conforme o 
caso, acerca dos resultados. Também evidenciará as recomendações a serem 
adotadas pelo gestor, a ocorrência de atos e fatos ilegais ou ilegítimos praticados 
por agentes públicos na utilização de recursos públicos, inclusive para que 
determine a instauração de tomada de contas especial sempre que ocorrer 
qualquer irregularidade causadora de dano ao erário. 

 
 

1.4 Do período de realização dos trabalhos 

 

Os trabalhos serão realizados no período de janeiro a dezembro de 
2016. 

 
 

1.5 Atividades de Controle Interno 
 

Comentário: As atividades que constam neste documento modelo não 
são exaustivas e podem ser complementadas conforme necessidade do 
responsável pelo controle interno. Para cada atividade registrada o responsável 
pelo controle interno deverá registrar o número de horas a ser empregado no 
cronograma de atividades – Quadro I. 

Abaixo estão elencadas atividades sugestivas para compor o 
Planejamento Anual das Atividades. 
 
 

1.5.1 Apoio ao Órgão Central de Controle Interno 
 

Objetivo: apoiar o Órgão Central de Controle Interno – Secretaria de 
Estado da Fazenda e acompanhar a implementação das recomendações 
emanadas das auditorias realizadas pela Diretoria de Auditoria Geral, bem como, 
atender outras determinações específicas. Prestar informações individualizadas 
sobre ações no âmbito de sua unidade, em cumprimento às recomendações 
emanadas do órgão central de controle interno ou determinações sobre a adoção 
de providências administrativas de TCE e respectivos resultados. Realizar 
exame e avaliação da prestação de contas anual da unidade jurisdicionada 
emitindo relatório. 

 

Comentário: Os trabalhos realizados neste tema propiciarão a elaboração 
do Relatório do Controle Interno sobre a Prestação Anual de Contas de 
Gestão conforme previsto na IN TC 20/2015, artigos 11 e 16 – ANEXO VII, 
inciso III, item 1 e 2. 
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No que tange ao item 1, ao longo do ano o responsável pelo controle 
interno deverá registrar as irregularidades que resultaram em dano ou 
prejuízo ao erário, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou 
antieconômicos; o valor do débito; medidas implementadas com vistas ao 
pronto ressarcimento; avaliação conclusiva sobre as justificativas 
apresentadas pelos responsáveis; os responsáveis; 

No que tange ao item 2, ao longo do ano o responsável pelo controle 
interno deverá realizar controle sobre o número de tomadas de contas 
especiais instauradas e os respectivos resultados, registrando números, 
causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal 
de Contas, se for o caso. 

 

Procedimentos: levantamento e registro das ações a serem 
implementadas pelo órgão ou entidade. Comunicação à autoridade máxima do 
órgão sobre as recomendações emanadas do órgão central de controle interno.  

(Comentário: O responsável pelo controle interno deverá realizar 
levantamentos e registros sobre possíveis recomendações emanadas do órgão 
central de Controle Interno, registrando as horas no cronograma para o 
monitoramento de ações a serem implementadas no exercício corrente) 

 
 

1.5.2 Apoio ao Controle Externo  
 

Objetivo: apoiar o controle externo e acompanhar a implementação 
das recomendações emanadas das auditorias realizadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). Prestar informações 
individualizadas sobre ações no âmbito da unidade sob seu controle, em 
cumprimento às decisões do Tribunal de Contas que tenham recomendado ou 
determinado a adoção de providências administrativas de TCE e respectivos 
resultados. 

 

Comentário: Os trabalhos realizados neste tema propiciarão a elaboração 
do Relatório do Controle Interno sobre a Prestação Anual de Contas de 
Gestão conforme previsto na IN TC 20/2015, artigos 11 e 16 – ANEXO VII, 
inciso III, itens 6 e 7. 

No que tange ao item 6, ao longo do ano o responsável pelo controle 
interno deverá realizar avaliação do cumprimento, pela unidade 
jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo 
Tribunal de Conta do Estado no exercício no que tange: providências 
adotadas em cada caso; eventuais justificativas do gestor para o não 
cumprimento. 
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No que tange ao item 7, ao longo do ano o responsável pelo controle 
interno deverá realizar relatório da execução das decisões do Tribunal de 
Contas que tenham imputado débito aos gestores, indicando: nº do 
Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação 
do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e conclusão do processo. 

Procedimento: levantamento e registro das ações implementadas 
pelo órgão ou entidade. Comunicação à autoridade máxima do órgão sobre as 
recomendações emanadas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

(Comentário: O responsável pelo controle interno deverá realizar 
levantamentos e registros sobre possíveis recomendações emanadas do 
TCE/SC. Deverá registrar as horas no cronograma para monitoramento de ações 
passadas e ações a serem implementadas no ano de 2016) 

 
 

1.5.3  Apoio à Auditoria Interna 
 

Objetivo: Monitorar o cumprimento das recomendações emanadas das 
auditorias realizadas nos anos de 2013, 2014 e 2015. (Exclusivo da 
administração indireta) 

Procedimento: realizar levantamento dos processos de auditoria 
concluídos nas unidades administrativas para verificar as recomendações 
realizadas diante de eventuais distorções ou irregularidades. 

(Comentário: Este item é exclusivo para entidades da administração indireta. O 
responsável pelo controle interno deverá realizar levantamentos e registros 
sobre possíveis recomendações emanadas das unidades de auditoria 
integrantes de cada entidade. Deverá registrar as horas no cronograma para 
monitoramento de ações passadas e ações a serem implementadas no ano de 
2015) 
 

 

1.5.4  Avaliação dos Controles Administrativos 

 

Objetivo: verificar a aderência dos controles internos5 adotados no 
desenvolvimento das atividades nas unidades administrativas vinculadas ao 
órgão ou entidade. 

                                                 
5 Controles executados pelas diversas unidades da estrutura organizacional no exercício de suas 
competências. 
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Procedimento: entrevistas, aplicação de questionários ou check lists e 
visitas in loco. 

(Comentário: Neste item o responsável pelo controle interno deverá 
mencionar em quais áreas irá atuar para avaliar se os controles adotados 
apresentam fragilidades. Deverá registrar as horas no cronograma para 
monitoramento de ações passadas e ações a serem implementadas no ano de 
2015) 

 

 

1.5.4.1  Gestão de Pessoas 

 

Comentário: Os trabalhos realizados neste tema propiciarão a elaboração 
do Relatório do Controle Interno sobre a Prestação de Contas de Gestão 
conforme previsto na IN TC 20/2015, artigos 11 e 16 – ANEXO VII, inciso III, 
item 5. 

No que tange ao item 5, ao longo do ano o responsável pelo controle 
interno deverá promover uma avaliação da gestão de recursos humanos, 
por meio de uma análise da situação do quadro de pessoal efetivo e 
comissionados, contratações temporárias e terceirizados, admissões e 
exonerações, cessão e requisição de pessoal e concessão de 
aposentadorias e pensões, e dos reflexos na gestão e nos resultados. 
Complementarmente verificar a atividade do item 1.5.4.1.1.1 - Terceirizados 

 

1.5.4.1.1 Acompanhamento dos processos de admissão de servidores  

 

Objetivo: verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos ao 
processo seletivo e à admissão de servidores efetivos/temporários com a 
emissão de respectivo parecer. 

Procedimento: análise documental e observância da legislação 
aplicável. 

(Comentário: Neste item o responsável pelo controle interno deverá 
realizar levantamento sobre abertura de concursos e de eventuais admissões, 
registrando, se for o caso, as horas no cronograma de 2016) 

 

1.5.4.1.2 Acompanhamento dos registros de frequência 
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Objetivo: conferir os procedimentos de controle de ponto dos 
servidores. 

Procedimento: análise documental, observância da legislação 
aplicável. 

 

1.5.4.1.3 Folha de Pagamento  

 Hora Extra: Autorização, Necessidade e Registro 
 

Objetivo: verificar se estão sendo efetivamente prestadas as horas 
extras de acordo com a legislação aplicável. 

Procedimento: análise documental, conferência de cálculos e 
observância da legislação aplicável. 

 

 Processamento da Prévia 
 

Objetivo: verificar a ocorrência de irregularidades na inclusão de valores 
na folha de pagamento de acordo com a legislação aplicável. 

Procedimento: monitoramento do processamento da prévia da folha de 
pagamento no SIRH/SIGRH, análise documental, conferência de cálculos e 
observância da legislação aplicável. 

 

1.5.4.1.4 Pagamento Retroativo 

 

Objetivo: verificar a regularidade dos procedimentos de pagamentos de 
valores retroativos para servidores de acordo com a legislação aplicável. 

Procedimento: exame documental, conferência de cálculos de 
pagamento dos vencimentos, subsídios, terço de férias, décimo terceiro salário 
e atrasados. 

 

1.5.4.1.5 Outras - Gestão de Pessoas 

 

Objetivo: registrar outras irregularidades, ilegalidades ou 
impropriedades não apontadas nos itens anteriores. Verificar se os 
procedimentos de ressarcimento ao erário estão sendo adotados de acordo com 
a legislação aplicável e se os valores a serem ressarcidos estão sendo 
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devolvidos. Monitorar os prazos para providências administrativas e 
instauração/conclusão de Tomada de Contas Especial (TCE). 

Procedimento: exame documental, conferência de cálculos de 
pagamento dos vencimentos, análise de processos, subsídios, terço de férias, 
décimo terceiro salário e atrasados e observância da legislação aplicável. 

 

1.5.4.2  Licitações e Compras 

Comentário: Os trabalhos realizados neste tema propiciarão a elaboração 
do Relatório do Controle Interno sobre a prestação de contas de Gestão 
conforme previsto na IN TC 20/2015, artigos 11 e 16 – ANEXO VII, inciso III, 
item 4. 

 

No que tange ao item 4, ao longo do ano o responsável pelo controle 
interno deverá realizar avaliação da regularidade dos processos licitatórios 
realizados pela unidade jurisdicionada, incluindo as dispensas e 
inexigibilidades, abordando itens como motivo da contratação; 
modalidade, objeto e valor da contratação; fundamentação da 
dispensa/inexigibilidade; identificação do contratado (nome/razão 
social/CPF/CNPJ). 

 

1.5.4.2.1 Acompanhamento de Licitações  

 

Objetivo: verificar a regularidade dos processos licitatórios em relação 
aos preceitos legais previstos na Lei 8.666/93. 

Procedimentos: aplicação de check list, análise de documentos, 
processos e atos administrativos e verificação e observância às normas legais. 

 

1.5.4.2.2 Acompanhamento de Dispensas 

 

Objetivo: verificar a regularidade das dispensas de licitação em relação 
aos preceitos legais previstos na Lei 8.666/93. 

Procedimento: aplicação de check list, análise de documentos, 
processos e atos administrativos e verificação e observância às normas legais. 

 

1.5.4.2.3 Acompanhamento de Inexigibilidades 
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Objetivo: verificar a regularidade das inexigibilidades em relação aos 
preceitos legais previstos na Lei 8.666/93. 

Procedimento: análise documental, aplicação de check list, e 
observância às normas legais. 

 

1.5.4.2.4 Acompanhamento Compras Direta – dispensa por valor 

 

Objetivo: verificar a regularidade das dispensas de licitação por valor 
em relação aos preceitos legais previstos na Lei 8.666/93. 

Procedimento: análise documental, aplicação de check list, e 
observância às normas legais. 

 

1.5.4.2.5 Acompanhamento de Contratos  

 

Objetivo: verificar a regularidade dos contratos em relação aos 
preceitos legais previstos na Lei 8.666/93. 

Procedimento: análise documental (processos e atos administrativos) 
levantamento de dados (arquivos digitais, sistemas etc.), aplicação de check list 
e visitas in loco. 

 

1.5.4.2.6 Outras - Licitações e Contratos 

 

Objetivo: registrar outras irregularidades, ilegalidades ou 
impropriedades não apontadas nos itens anteriores. Monitorar os prazos para 
providências administrativas e instauração/conclusão de Tomada de Contas 
Especial (TCE). 

Procedimento: análise documental, análise de processos e observância 
da legislação aplicável.  

 
 

1.5.4.3  Transferências de Recursos 

 

Comentário: Os trabalhos realizados neste tema têm como objetivo 
propiciar ao responsável pelo controle interno a manifestar-se acerca da 
análise procedida pelos setores competentes sobre a prestação de 
recursos concedidos, com a indicação do cumprimento das normas legais 



  
Secretaria de Estado da Fazenda 

Diretoria de Auditoria Geral 
 

22 

 

e regulamentares, de eventuais ilegalidades ou ilegitimidades constatadas, 
podendo concordar ou não com a conclusão da análise feita pela unidade 
competente, por meio de emissão de parecer. 

Os trabalhos realizados neste tema propiciarão a elaboração do Relatório 
do Controle Interno sobre a prestação de contas de Gestão conforme 
previsto na IN TC 20/2015, artigos 11 e 16 – ANEXO VII, inciso III, item 3. 

No que tange ao item 3, ao longo do ano o responsável pelo controle 
interno deverá realizar avaliação das transferências de recursos mediante 
convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumentos 
congêneres, discriminando: volume de recursos transferidos; situação da 
prestação de contas dos recebedores do recurso; situação da análise da 
prestação de contas pelo concedente. Para tanto, deverá providenciar 
controle e registro do volume dos recursos transferidos; situação da 
prestação de contas do recebedor do recurso, situação da análise da 
prestação de contas pelo concedente. 

 

1.5.4.3.1 Monitoramento das Transferências Voluntárias 

 

Objetivo: verificar a regularidade dos processos de concessão e 
respectivos instrumentos pagos a título de convênios, contribuições e auxílios. 

Procedimento: extração de informações do Sistema Integrado de 
Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, aplicação de check list, análise 
documental, conferência de cálculos e observância da legislação aplicável com 
respectivo parecer nas prestações de contas. 

 

1.5.4.3.2 Monitoramento Adiantamentos e Diárias 

 

Objetivo: verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos 
pagos à título de adiantamento (seja na forma convencional ou por meio do 
cartão de pagamentos) e diárias. 

Procedimento: extração de informações do SIGEF, aplicação de check 
list, análise documental, conferência de cálculos e observância da legislação 
aplicável. 

 

1.5.4.3.3 Prestações de Contas 

 

Objetivo: verificar a regularidade das prestações de contas a título de 
convênios, contribuições e auxílios.  
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Procedimento: extração de informações do SIGEF, aplicação de check 
list, análise documental e observância da legislação aplicável com respectivo 
parecer nas prestações de contas. 

 

1.5.4.3.4 Outras – Transferências 

 

Objetivo: registrar outras irregularidades, ilegalidades ou 
impropriedades não apontadas nos itens anteriores.  

Procedimento: análise documental, análise de processos e observância 
da legislação aplicável. Monitorar os prazos para providências administrativas e 
instauração/conclusão de Tomada de Contas Especial (TCE). 

 

 

 

1.5.4.4  Gestão Patrimonial 

 

Comentário: Os trabalhos realizados neste tema servirão de subsídios para 
o relatório de Gestão do Titular,  conforme previsto na IN TC 20/2015 em 
seu art. 14, § 1º – ANEXO V, inciso IV, itens 1, 2 e 3. 

 

Neste contexto deve o responsável pelo controle interno obter informações 
sobre a gestão patrimonial do órgão ou entidade identificando os imóveis 
de propriedade do Estado e do Município, ou locados de terceiros, sob a 
responsabilidade da unidade jurisdicionada durante o exercício de 2016 
procurando estruturar as informações com os seguintes tópicos:  
a) bens imóveis de uso especial sob a responsabilidade da unidade 
jurisdicionada com o a denominação, localização geográfica, a destinação 
da utilização do imóvel, o estado de conservação e o valor do imóvel 
(discriminando valor histórico, valor reavaliado, data da avaliação);  
b) bens imóveis de uso especial locados de terceiros sob a 
responsabilidade da unidade jurisdicionada, no final do exercício, em 
análise, com a denominação, a localização geográfica, a destinação da 
utilização do imóvel, área locada e o valor mensal do aluguel. 
Ao verificar as informações deverá consignar no RCI bimestral a existência 
de bens imóveis não registrados no patrimônio e os eventos que impedem 
a sua regularização. Esta atividade está relacionada ao item 1.5.4.4.4. 

 
No que tange ao assunto “veículos” deve o responsável pelo controle 
interno obter informações sobre a frota de veículos de propriedade do 
Estado e do Município sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada e 
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dos veículos locados de terceiros, verificando os custos envolvidos e as 
normas que regulamentam o uso da frota. Esta atividade está relacionada 
ao item 1.5.4.4.3. 

 
 
 
 

1.5.4.4.1 Almoxarifado 

 

Objetivo: verificar inconformidades na aquisição de materiais de 
consumo e permanentes  

Procedimento: conferência de registros no Sistema Materiais e Estoque 
- SME (entrada e saída), visita in loco (levantamentos periódicos e inventário 
anual), verificação de estoque. 

 

1.5.4.4.2 Bens Móveis 

 

Objetivo: verificar inconformidades no controle de bens móveis. 

Procedimento: conferência de registros no Sistema Patrimonial - PAT 
ou equivalente, conferência física de bens; análise documental. 

 

1.5.4.4.3 Veículos 

 

Objetivo: verificar inconformidades na gestão de veículos. 

Procedimento: conferência de registros nos Sistemas de 
Gerenciamento de Veículos e Equipamentos - GVE, SME, PAT, DETRAN, Portal 
do Gestor (Sistema de Gestão Multimídia), análise documental (processos de 
aquisição, locação, transferência, multas, cessão, baixa e leilão). 

 

1.5.4.4.4 Bens Imóveis 

 

Objetivo: verificar inconformidades na gestão de bens imóveis. 

Procedimento: análise documental, análise do Sistema de Gestão 
Patrimonial de Imóveis – SIGEP. 
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1.5.4.4.5 Outras – Gestão Patrimonial 

 

Objetivo: verificar outras inconformidades na Gestão Patrimonial não 
apontadas nos itens anteriores.  

Procedimento: análise do Sistema PAT ou equivalente; verificações in 
loco dos bens permanentes (adquiridos, doados e cedidos).  

 

1.5.4.5 Despesas de Custeio 

1.5.4.5.1 Energia Elétrica 

 

Objetivo: verificar as impropriedades relativas às despesas com energia 
elétrica. 

Procedimento: análise documental (faturas e planilhas), verificação in 
loco (medidores e unidades consumidoras), monitoramento do histórico da 
despesa no Portal do Gestor. 

 

1.5.4.5.2 Água e Esgoto 

 

Objetivo: verificar as inconformidades das despesas com água e 
esgoto. 

Procedimento: análise documental (faturas e planilhas); verificação  in 
loco (hidrômetros) e unidades (matrículas), monitoramento do histórico da 
despesa no Portal do Gestor. 

 

1.5.4.5.3 Serviços de Correio 

 

Objetivo: verificar as inconformidades nas despesas com serviços de 
Correio. 

Procedimento: análise das solicitações de correspondências 
(modalidades e remessa) e sua adequação com a necessidade de urgência de 
expedição. 

 

1.5.4.5.4 Telefonia Fixa 

 

Objetivo: verificar as inconformidades nas despesas com telefonia fixa. 
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Procedimento: análise documental (faturas e planilhas). 

 

1.5.4.5.5 Telefonia Móvel 

 

Objetivo: verificar as inconformidades das despesas com telefonia 
móvel. 

Procedimento: análise documental (faturas e planilhas). 

 

1.5.4.5.6 Terceirizados 

 

Comentário: Os trabalhos realizados neste tema propiciarão a elaboração 
do Relatório do Controle Interno sobre a Prestação Anual de Contas de 
Gestão conforme previsto na IN TC 20/2015, artigos 11 e 16 – ANEXO VII, 
inciso III, item 5. 

No que tange ao item 5, ao longo do ano o responsável pelo controle 
interno deverá promover uma avaliação da gestão de recursos humanos, 
por meio de uma análise da situação do quadro de terceirizados. 

Objetivo: verificar as inconformidades com terceirizados. 

Procedimento: análise de processos (edital, contratos e aditivos), 
análise documental (nota fiscal), verificação in loco da execução do serviço. 

 

1.5.4.5.7 Outras – Despesa de Custeio 

 

Objetivo: verificar as inconformidades com despesas de custeio não 
contempladas nos itens anteriores.  

Procedimento: análise documental (processos, faturas, orçamentos); 
observância da legislação aplicável à respectiva despesa, extração de 
informações no SIGEF e em outro sistema se for o caso. 

 

1.5.5  Tomada de Contas Especial 

Comentário: Os trabalhos realizados neste tema tem como objetivo 
propiciar ao responsável pelo controle interno a manifestar-se acerca da 
análise procedida pela comissão de tomada de contas especial, com a 
indicação do cumprimento das normas legais e regulamentares, de 
eventuais ilegalidades ou ilegitimidades,  por meio de emissão de parecer 
conforme previsto na legislação vigente. 
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O responsável pelo controle interno deverá realizar levantamentos e 
registros para acompanhamento especificando todas as tomadas 
instauradas em exercícios anteriores e no exercício corrente informando o 
estágio do processo e os resultados obtidos até a data. O responsável pelo 
controle interno deverá monitorar os prazos dos procedimentos de TCE. 

 

Objetivo:. Monitorar os prazos conforme determina o decreto nº 
1.886/2013. Emitir o parecer de controle interno nos casos previstos na 
legislação. 

Procedimento: levantamento de tomada de contas instauradas e os 
respectivos resultados, com indicação de número (processo, portarias), datas de 
instauração, situação em que se encontra no órgão, encaminhamento ao 
Tribunal de Contas, se for o caso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades de controle interno no exercício de 2016 poderão ser 
alteradas em decorrência de pedidos específicos e fundamentadas do gestor 
máximo do órgão ou em decorrência de pedidos específicos do órgão central de 
controle interno. 

Os quadros I, II e III propostos deverão ser preenchidos pelo responsável 
pelo controle interno.  

O quadro I - Cronograma de Atividades – demonstra as atividades a 
serem realizadas pelo controle interno a cada bimestre, bem como o número de 
horas destinadas ao desempenho das ações juntamente com o  número de 
servidores.  

O quadro II - Atividades do Controle Interno - demonstra de forma 
detalhada, as tarefas que serão realizadas em cada atividade.  

O quadro III - Controle Horas/Homem - demonstra o número consolidado 
de horas e a quantidade de servidores disponibilizados no ano de 2016 para o 
exercício das atividades de controle interno. Do total de horas foram excluídas 
as férias, feriados e pontos facultativos. O total de horas/homem preenchido 
neste documento deverá corresponder ao somatório de horas/homem registrado 
no cronograma de atividades. 

 
 
  



  
Secretaria de Estado da Fazenda 

Diretoria de Auditoria Geral 
 

29 

 

QUADRO I: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES -  ANO 2016  

(Comentário: Este quadro demonstra as atividades de forma sugestiva a serem realizadas pelo controle interno a cada bimestre, 
bem como o número de horas destinadas ao desempenho das ações juntamente com o número de servidores. Essas atividades 
podem ser complementadas de acordo com as necessidades específicas do órgão ou entidade. O responsável pelo controle interno 
deverá eleger as atividades que realizará ao longo do ano e justificará as atividades que não se aplicam ao seu órgão ou entidade. 
Deverá marcar com “X” o bimestre em que será realizada a atividade; preencher o número de horas/homem destinadas à realização 
da atividade; preencher o número de servidores que desempenharão as atividades) 

 
Quadro I: Cronograma de Atividades - ano 2016 

Atividades (descritas no item 1.5 deste documento) 
1º bim 2º bim 3º bim 4º bim 5º bim 6º bim Hs/homen Nº de 

servidores 

1.5.1 Apoio ao Órgão Central de Controle Interno  

Monitorar a implementação de recomendações emanadas do órgão 
central de controle interno. 

        

1.5.2 Apoio ao Controle Externo 

Monitorar a implementação de recomendações emanadas do TCE/SC. 

        

1.5.3 Apoio a auditoria interna 

Monitorar a implementação das recomendações emanadas das unidades 
de auditoria interna (exclusivo da administração indireta). 

        

1.5.4 Avaliação dos Controles administrativos 

Avaliar os controles adotados nas unidades administrativas do órgão ou 
entidade. 

        

1.5.4.1 Gestão de Pessoas  
        

Inserir nº. de horas destinada no bimestre 
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1.5.4.1.1 Nomeação e Posse  

Emitir o Parecer Prévio nas admissões de pessoal. 

        

1.5.4.1.2 Registros de frequência  

Verificar a regularidade dos registros de frequência dos servidores. 

        

1.5.4.1.3 Folha de Pagamento 

Hora Extra: Autorização, Necessidade e Registro  

Verificar a regularidade do pagamento de horas extras. 

        

Processamento da prévia  

Monitorar o processamento da prévia da folha de pagamento. 

        

1.5.4.1.4 Pagamentos retroativos  

Verificar a regularidade dos pagamentos retroativos. 

        

1.5.4.1.5 Ressarcimento ao erário 

Verificar a regularidade referente aos processos de ressarcimento ao 
erário. 

        

1.5.4.2 Licitações e Compras         

1.5.4.2.1 Acompanhamento de licitações  

Verificar a regularidade dos processos de licitações conforme legislação 
vigente 

        

1.5.4.2.2 Acompanhamento de dispensas  

Verificar a regularidade dos processos de dispensa conforme legislação 
vigente 

        

1.5.4.2.3 Acompanhamento de inexigibilidades  
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Verificar a regularidade dos processos de inexigibilidade conforme 
legislação vigente. 

1.5.4.2.4 Acompanhamento compras direta – dispensa por valor  

Verificar a regularidade dos processos de dispensa por valor conforme 
legislação vigente. 

        

1.5.4.2.5 Acompanhamento contratos  

Verificar a exatidão dos contratos . 

        

1.5.4.2.6 Outras – Licitações e Compras  

Indicar outras atividades não apontadas nos itens anteriores. 

        

1.5.4.3 Transferências de Recursos 
        

1.5.4.3.1 Monitoramento das Transferências Voluntárias  

Verificar a regularidade da aplicação dos recursos pagos a título de 
convênios, contribuições e auxílios. 

        

1.5.4.3.2 Monitoramento Adiantamentos e Diárias 

Verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos pagos a título 
de adiantamento e diárias. 

        

1.5.4.3.3 Prestações de contas  

Verificar a regularidade dos processos de  prestações de contas pagos a 
títulos de convênios, contribuições e auxílios. 

        

1.5.4.3.4 Outras – Transferências  

Indicar outras atividades não apontadas nos itens anteriores. 

        

1.5.4.4  Gestão Patrimonial 
        

1.5.4.4.1 Almoxarifado  
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Avaliar os controles internos adotados na gestão dos materiais de 
consumo e permanentes 

1.5.4.4.2 Bens Móveis  

Verificar a regularidade nos processos de aquisição, transferência, cessão 
de uso, doação e baixa dos bens móveis. 

        

1.5.4.4.3 Veículos  

Verificar a regularidade nos processos de aquisição, baixa, cessão, 
transferência, doação, locação, multas e licenciamento. 

        

1.5.4.4.4 Bens Imóveis 

Verificar os registros e levantamentos periódicos dos bens imóveis 
pertencentes ao órgão/entidade 

        

1.5.4.4.5 Outras – Gestão Patrimonial 

Indicar outras atividades não apontadas nos itens anteriores. 

        

1.5.4.5 Despesas de Custeio 
        

1.5.4.5.1 Energia Elétrica  

Verificar a regularidade no pagamento da despesa com energia elétrica 

        

1.5.4.5.2 Água e Esgoto  

Verificar a regularidade no pagamento da despesa com água e esgoto 

        

1.5.4.5.3 Serviços de Correio 

Verificar os controles internos adotados com os serviços de correio 

        

1.5.4.5.4 Telefonia Fixa  

Verificar a regularidade no pagamento da despesa com telefonia fixa. 
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(Comentário: preencher o somatório de horas/homem) 

1.5.4.5.5 Telefonia Móvel  

Verificar a regularidade no pagamento da despesa com  telefonia móvel. 

        

1.5.4.5.6 Terceirizados  

Verificar a regularidade dos processos licitatórios, execução de contratos 
e pagamentos. 

        

1.5.4.5.7 Outras Despesas de Custeio 

Indicar outras atividades não apontadas nos itens anteriores. 

        

1.5.5 Acompanhamento de Tomada de Contas Especial 

Monitorar prazos e emitir pareceres 

        

TOTAL DE HORAS/HOMEM (1.5.1+1.5.2+1.5.3+1.5.4+1.5.5) 
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QUADRO II - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO  

(Comentário: Este quadro demonstra de forma exemplificada o detalhamento das 
tarefas que serão realizadas em cada atividade. Essas tarefas são meramente 
sugestivas e podem ser complementadas de acordo com as necessidades 
específicas do órgão ou entidade.) 

Quadro II - Atividades do Controle Interno – Detalhamento de tarefas 

Atividades do Controle Interno – Detalhamento de tarefas 

1.5.1 Apoio ao Órgão Central de Controle Interno 

Acompanhar e monitorar a implementação das recomendações emanadas da DIAG. 

Informar o cumprimento das recomendações resultantes das auditorias realizadas pela DIAG. 

Registrar a recomendação. 
Registrar as providências adotadas. 
Registrar o setor responsável pela implementação. 
Registrar os resultados obtidos 

1.5.2 Apoio ao Controle Externo 

Acompanhar e monitorar a implementação das recomendações e determinações emanadas das auditorias 
realizadas pelo TCE/SC ou resultantes de julgamentos de processos. 

Informar o cumprimento das recomendações emanadas ou determinações oriundas do TCE/SC. 

Registrar a recomendação. 
Registrar as providências adotadas. 
Registrar o setor responsável pela implementação. 
Registrar os resultados obtidos. 

1.5.3 Apoio à auditoria interna 

Acompanhar e monitorar a implementação das recomendações emanadas de auditorias. Nos anos de 
2012, 2013 e 2014 

Informar o cumprimento das recomendações resultantes de auditorias. 

Registrar a recomendação. 
Registrar as providências adotadas. 
Registrar o setor responsável pela implementação. 
Registrar os resultados obtidos. 

1.5.4 Avaliação dos controles administrativos 

Avaliar se há fragilidades nos controles adotados nas unidades administrativas do órgão ou entidade. 

Checar se há existência de controles internos definidos para mitigar os riscos de atividades nos processos. 

Verificar se a área de tecnologia mantém política de concessão de senhas. 

Propor a elaboração de rotinas, check lists e manuais. 

1.5.4.1 Gestão de Pessoas  

1.5.4.1.1 Nomeação e Posse 

Verificar se toda a documentação exigida pelo Decreto nº 3.189/2010 para a posse foi entregue e se está 
de acordo com a legislação. Mesmo procedimento para a contratação de ACT’s - Admissão em Caráter 
Temporário. 

Emitir o Parecer Prévio nas admissões de pessoal como prevê a Instrução Normativa TC 011/2011 e art. 
37 da Resolução TC 06/2001. 
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1.5.4.1.2 Registros de frequência 

Verificar a folha ponto, conferindo se a carga horária está sendo cumprida e se o registro é tempestivo.  

1.5.4.1.3 Folha de Pagamento 

Hora Extra: Autorização, Necessidade e Registro 

Verificar se há efetiva necessidade do serviço extraordinário; indicação nominal dos servidores; 
repercussão financeira e autorização do Grupo Gestor de Governo. 

Verificar se os servidores autorizados a prestarem serviços extraordinários realmente estão cumprindo 
a referida jornada. 

Verificar se o limite máximo de horas extras está sendo respeitado. 

Processamento da prévia 

Monitorar o processamento da prévia da folha de pagamento. Os valores lançados devem ser conferidos 
com a folha definitiva do mês anterior para confirmar variações relevantes. Para efetuar a conferência da 
prévia, recomenda-se que se façam análises individuais (servidor a servidor) e gerais (consolidado do 
órgão/entidade). 

1.5.4.1.4 Pagamentos retroativos 

Verificar o direito aos pagamentos retroativos e registro no Sistema SIRH/SIGRH. 

1.5.4.1.5 Procedimentos de ressarcimento ao erário 

Verificar se os procedimentos contidos na IN nº 1/2006/SEA/SEF/PGE/IPESC referentes a processos de 
ressarcimento ao erário foram seguidos. 

1.5.4.2 Licitações e Compras 

1.5.4.2.1 Acompanhamento de licitações 

Verificar a existência de pesquisa de mercado (cotação de preços) destinada a estimar o valor do bem ou 
serviço, indicando a fonte e metodologia da pesquisa realizada. 

Verificar se consta o projeto básico e a planilha de custos, elaborados pelo órgão promotor da licitação. 

Verificar o parecer prévio da assessoria jurídica do órgão/entidade. 

Verificar a regularidade da habilitação jurídica das licitantes. 

Verificar a regularidade fiscal das licitantes. 

Verificar a qualificação técnica das licitantes, quando for o caso. 

Verificar a situação quanto à qualificação econômica-financeira das licitantes, quando for o caso. 

Verificar a publicação da ata de julgamento do certame no Diário Oficial do Estado. 

1.5.4.2.2 Acompanhamento de dispensas 

Verificar a autuação do processo e protocolo, com a numeração das páginas, contendo carimbo e visto do 
responsável. 

Verificar o parecer prévio do jurídico, quando for o caso, fundamentando os motivos excepcionais para a 
dispensa de licitação. 

Verificar a publicação do ato de dispensa no Diário Oficial do Estado. 

1.5.4.2.3 Acompanhamento de inexigibilidades 

Verificar a autuação do processo e protocolo, com a numeração das páginas, contendo carimbo e visto do 
responsável. 

Verificar a existência de pesquisa de mercado (cotação de preços) destinada a estimar o valor do bem ou 
serviço, indicando a fonte e metodologia da pesquisa realizada. 

Verificar o parecer prévio do jurídico fundamentando os motivos excepcionais para a inexigibilidade de 
licitação. 

Verificar a publicação do ato de inexigibilidade no Diário Oficial do Estado. 
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1.5.4.2.4 Acompanhamento compras direta – dispensa por valor 

Verificar a autuação do processo e protocolo, com a numeração das páginas, contendo carimbo e visto 
do responsável. 

Verificar a existência de pesquisa de mercado (cotação de preços) destinada a estimar o valor do bem 
ou serviço, indicando a fonte e metodologia da pesquisa realizada. 

Verificar o parecer prévio do jurídico, quando for o caso, fundamentando os motivos excepcionais para 
a dispensa de licitação. 

1.5.4.2.5  Acompanhamento contratos 

Verificar a definição do objeto e seus elementos característicos em cláusula contratual. 

Verificar a definição das obrigações contratuais no contrato. 

Verificar a definição da cláusula do preço e critérios de reajustamento e atualizações. 

Verificar a existência de cláusulas contendo as penalidades cabíveis e os valores das multas. 

Verificar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado. 

1.5.4.2.6 Outras – Licitações e Compras 

Monitorar as implementações emanadas do Controle Interno. 

Monitorar os prazos para providências administrativas e  instauração/conclusão de tomada de Contas 
(TCE). 

1.5.4.3 Transferências de Recursos 

1.5.4.3.1 Monitoramento das Transferências Voluntárias 

Verificar a regularidade dos processos de concessão e respectivos instrumentos gerados a título de 
convênios, contribuições ou auxílios conforme legislação correlata 

Verificar se há acompanhamento e fiscalização da execução do objeto. 

Acompanhar se as recomendações emitidas pelo controle interno foram implementadas 

Aplicar os check lists do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais 
do Controle Interno. 

1.5.4.3.2 Monitoramento Adiantamentos e Diárias 

Verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos pagos a título de adiantamento e diárias. 

Verificar se as despesas realizadas por adiantamento observam o caráter de excepcionalidade, quando 
deveriam ser submetidas às normas gerais de licitação. 

Verificar os casos em que o servidor receber mais de 10 diárias no mês sem autorização da SEA. 

Emitir parecer de controle interno nas prestações de contas de adiantamento, inclusive as decorrentes 
de cartão de pagamentos. 

Monitorar a implementação de  recomendações emitidas pelo controle interno. 

Aplicar os check lists do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais 
do Controle Interno. 

1.5.4.3.3 Prestações de contas 

Verificar os prazos de análise de prestação de contas. 

Verificar os casos em que houve a omissão no dever de prestar contas ou os casos em que houve 
irregularidade nas prestações de contas.. 
Recomendar a instauração de TCE. 

Emitir parecer de controle interno nas prestações de contas finais para os convênios e contratos de apoio 
financeiro. Para as demais situações emitir parecer de controle interno para cada parcela. 

Monitorar os prazos da TCE. 

Nas prestações de contas irregulares verificar se a autoridade administrativa adotou as providências 
emanadas do CI para ressarcimento ao erário. 

Aplicar os check lists do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais 
do Controle Interno. 
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1.5.4.4.4 Outras – Transferências 

Monitorar as implementações emanadas do Controle Interno. 

Monitorar os prazos para providências administrativas e  instauração/conclusão de tomada de Contas 
(TCE). 

1.5.4.4  Gestão Patrimonial 

1.5.4.4.1 Almoxarifado 

Conferir se há registros de entrada e saída de bens de consumo e permanentes no Sistema Materiais 
e Estoque – SME. 

Verificar se há levantamentos periódicos de estoque, bem como inventário anual. 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setorial Regional e Seccionais do Controle 
Interno. 

1.5.4.4.2 Bens Móveis 

Conferir se há registros de bens móveis no Sistema Patrimonial – PAT (ou equivalente). 

Verificar se há levantamentos periódicos de estoque, bem como inventário anual. 

Realizar análise documental, para verificação de eventuais inconsistências, nos processos de aquisição, 
transferência, cessão de uso, doação, baixa. 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais do 

Controle Interno. 

1.5.4.4.3 Veículos 

Realizar análise documental, para verificação de eventuais inconsistências, nos processos de aquisição, 
baixa, cessão, transferência, doação, locação, multas e licenciamento. 

Realizar análise, para verificação de eventuais inconsistências, nos sistemas GVE, SME, DETRAN, PAT 
e Portal do Gestor (ou equivalentes). 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais do 
Controle Interno. 

1.5.4.4.4 Bens Imóveis 

Verificar se há registros e levantamentos periódicos dos bens imóveis pertencentes ao órgão/entidade; 

Aplicar os check lists do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais 
do Controle Interno. 

1.5.4.4.5 Outras – Gestão Patrimonial 

Verificar outras impropriedades na gestão patrimonial . 

Monitorar as implementações emanadas do Controle Interno. 

Monitorar os prazos para instauração de TCE. 

1.5.4.5 Despesa de Custeio 

1.5.4.5.1 Energia Elétrica 

Realizar análise documental das faturas de energia elétrica para verificação de eventuais 
inconsistências. 

Monitorar o acompanhamento da despesa, referente à evolução dos gastos, por meio de planilhas. 

Realizar análise das unidades consumidoras do Grupo “A” (existência de processo específico para 
contratação de demanda, modalidade tarifária, etc.). 

Realizar visitas nas unidades consumidoras, verificando: a existência de relógios medidores ativos em 
unidades sem consumo. 

Monitorar o histórico da despesa no Portal do Gestor. 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais 
do Controle Interno. 
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Atividades do Controle Interno – Detalhamento de tarefas 

1.5.4.5.2 Água e Esgoto 

Realizar análise documental das faturas de água e esgoto, para verificação de eventuais 
inconsistências. 

Monitorar o acompanhamento da despesa, referente à evolução dos gastos, por meio de planilhas. 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais 
do Controle Interno. 

1.5.4.5.3 Serviços de Correio 

Realizar análise documental para verificar as modalidades de remessas utilizadas, conforme a urgência 
de encaminhamento. 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais do 
Controle Interno. 

1.5.4.5.4 Telefonia Fixa 

Realizar análise documental das faturas de telefonia fixa, para verificação de eventuais inconsistências. 

Monitorar o acompanhamento da despesa, referente à evolução dos gastos, por meio de planilhas. 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais do 
Controle Interno. 

1.5.4.5.5 Telefonia Móvel 

Realizar análise documental das faturas de telefonia móvel, para verificação de eventuais 
inconsistências. 

Monitorar o acompanhamento da despesa, referente à evolução dos gastos, por meio de planilhas. 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais do 
Controle Interno. 

1.5.4.5.6 Terceirizados 

Analisar os processos de edital, contratos e aditivos para verificação de eventuais inconsistências. 

Analisar os processos de pagamento (nota fiscal e relatório de medição) para verificação de eventuais 
inconsistências. 

Verificar se o fiscal do contrato se encontra atuante; 

Verificar in loco a ocorrência de irregularidades (quantitativo de postos em desacordo com o contratado; 
ocorrências de desvios de função; faltas e afastamentos sem coberturas e sem descontos diários; não 
utilização de uniformes/EPIs; não cumprimento de carga horária contratada). 

Aplicar o check list do Guia de Atribuições das Unidades Setoriais, Setoriais Regionais e Seccionais do 
Controle Interno. 

1.5.4.5.7 Outras Despesas de Custeio 

Verificar outras impropriedades em despesas de custeio.  

Monitorar as implementações emanadas do Controle Interno. 

Monitorar os prazos para providências administrativas e  instauração/conclusão de tomada de Contas 
(TCE). 

1.5.5  Acompanhamento Tomada de Contas Especial 

Acompanhar prazos 

Emitir parecer 
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QUADRO 3 – CONTROLE HORAS/HOMEM – EXERCÍCIO 2016 
(Comentário: Esse quadro demonstra o número consolidado de horas e a quantidade de servidores disponibilizados no ano de 2016 
para o exercício das atividades de controle interno. Devem ser excluídas do total de horas, as férias, feriados e pontos facultativos. 
Esse quadro deve ser preenchido pelo responsável pelo controle interno para cada servidor que integrar sua equipe de trabalho. O 
quadro demonstra o total de horas anual disponibilizadas para um servidor. O total de horas/homem preenchido neste documento 
deverá corresponder ao somatório de horas/homem registradas no cronograma de atividades – Quadro I.) 
 
Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Quadro 3: Controle Horas/Homem – Ano 2016 

 CONTROLE HORAS/HOMEM – Ano 2016   

Meses jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Férias Acumulado*** 

Dias úteis*               

horas/homem**              
Soma Jan-Dez 
deduzidas Férias 

* Dias úteis = informar o número de dias a serem trabalhados no mês excluindo sábados, domingos e feriados 
** horas/homem = número de dias úteis x 6h diárias – jan = 22 x 6 = 132 horas 
*** Acumulado = somatório de horas nos meses de jan a dez deduzidas do total da coluna férias.  
 

 
Servidor: YYYYYYYYYYYYYYYYYYY (exemplo de preenchimento) 

 CONTROLE HORAS/HOMEM - EXERCÍCIO DE 2016   

Meses jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Férias Acumulado 

Dias úteis 22 18 22 18 20 20 23 21 21 19 20 15 22 217* (239-22) 

horas/homem 132 (22*6) 108 132 108 120 120 138 126 126 114 120 90 132 1302 
* Dias úteis Acumulado =  total de jan a dez (239) - n. dias úteis férias (22) = 217 
Total acumulado horas/homem ano 2016: (soma total acumulado horas/homem servidor X e Y) 
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MODELO - PROGRAMA DE TRABALHO Nº 0001/16 
 

Identificação da Unidade Gestora  (código e nome da UG) 

0000000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional XXXXXXXX 

Tema/área 

Ex: Licitações e Contratos 

Objetivo 

 xxxxxxxxx 

Justificativa 

xxxxxxxxx 

Período de Exame  

xxx a xxxxx 

Documentos Fontes 

Ex: Processos físicos relativos aos procedimentos licitatórios e a execução dos 
contratos da SDR de XXXXX e informações alimentadas nos sistemas 
informatizados do Estado, dentre eles Sistema Integrado de Obras Públicas - 
SICOP e SIGEF. 

Legislação 

Ex: Constituição Federal, Leis Federais nº 8666/93 e nº 8429/92, Lei nº 6745/85, LC 
nº 381/07, Decretos Estaduais nºs 1876/13, 1886/13, 2617/09, entre outros 
normativos. 

Procedimentos 

Ex: Exame documental; visita in loco; conferência de cálculos; correlação das 
informações obtidas; circularização ou confirmação externa; corte das operações; 
observação, realização de entrevista. 

Cronograma                                                                      Horas/homem 

Data Início: xx/xx/20xx                                                       xxx horas 

Data Fim:  xx/xx/20xx 

Responsável pela execução dos trabalhos 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Matrícula 

xxxxxxxxxxxxx 

Local, data 
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______________________________ 
Responsável pelo Controle Interno 

Nome xxxxxxxxxxxx 
Matrícula  xxxxxxxxxxx 

____________________________ 
Secretário xxxxxxxxxxxxxxx 

Nome xxxxxxxxxxxxx 
Matrícula xxxxxxxxxxxxx 

 


