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1. INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI) para exercício
financeiro 2022, estabelece os trabalhos a serem desenvolvidos e o cronograma de
ações a serem realizadas nos Departamentos da Administração Pública no Município
de Trindade-PE.
Os trabalhos propiciarão ações preventivas e de orientações aos órgãos de
governo, com o objetivo de assegurar a legalidade, economicidade, eficiência,
publicidade e transparência das gestões administrativas, orçamentária, financeira,
contábil e fiscal, proporcionando apoio ao Chefe do Poder Executivo Municipal,
considerando os seguintes fatores:


Os meios materiais e a estrutura de Recursos Humanos da Controladoria
Geral do Poder Executivo Municipal;



O arcabouço normativo que rege a Administração Pública;



O planejamento estratégico do Município - Plano Plurianual, Lei Orçamentária
Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentária em execução no exercício;



Disponibilidade de horas para execução das atividades;



Determinações emanadas pelo TCE-PE;



Fragilidades ou ausência de controles observados;



Volume de trabalhos obrigatórios para cumprimento das normais legais;

2. COMPETÊNCIA
Conforme estabelece a Constituição Federal disposto nos artigos 31, 70, 74 e
75; art. 59 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que a
fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal,
na forma da Lei.
O Departamento Central de Controle Interno e Fiscalização foi instituído pela
Lei Municipal nº 709, de 13 de junho de 2007, que detalha as normas e orienta os
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procedimentos dos principais atos administrativos, abrangendo a todos os órgãos e
agentes públicos da administração direta, indiretas e entidades ou pessoas
beneficiadas com recursos públicos do Município de Trindade-PE.
O Controle Interno buscando desenvolver sua atuação por intermédio de uma
ação preventiva e orientadora também se norteia pelas normas específicas do
Tribunal de Contas Pernambuco (TCE-PE), bem como pela Lei Orgânica Municipal e
demais normas específicas.

3. ATRIBUIÇÕES
O Departamento Central de Controle Interno e Fiscalização, órgão vinculado
ao Gabinete do Prefeito Municipal, instituída pela Lei Municipal nº 709, de 13 de junho
de 2007 estabelece em seu artigo 3º as seguintes atribuições:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
Promover auditorias internas periódicas para comprovar a legalidade
e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da
Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado, recomendando, inclusive as
medidas corretivas aplicáveis;
Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
Revisar a adequação da estrutura organizacional e administrativa do
Município ao cumprimento dos objetivos e metas da municipalidade;
Propor ao Chefe do Executivo Municipal as reformas estruturais
necessárias ao melhor funcionamento do Sistema de Controle Interno
do Município;
Promover o estudo de casos com vistas à racionalização do trabalho,
objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos
operacionais.

4. OBJETIVOS
O Plano Anual de Trabalho do Controle Interno para o Exercício de 2022 tem
por objetivos gerais:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente
aqueles que importem despesa para o erário;
Garantir com razoável segurança a regularidade dos atos de gestão;
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, buscando um maior grau de
conformidade aos atos de gestão;
Avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização
dos recursos públicos, aperfeiçoando a gestão administrativa;
Verificar e acompanhar o cumprimento das orientações emitidas pelo
TCE/PE e Ministério Público;
Apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos,
visando a racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos
controles existentes e, em não havendo, implantá-los;
Aumentar a transparência da gestão cientificando aos auditados da
importância em submeter-se às normas vigentes;
Emitir Parecer sobre as Contas Anuais prestadas pelo Chefe do Poder
Executivo a serem julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco e Câmara Municipal de Vereadores.

5. EQUIPE TÉCNICA
Atualmente, o Departamento Central de Controle Interno e Fiscalização do
Município de Trindade é composto pelos seguintes servidores:
 Maria Jailza Pereira Barbosa (Chefe Departamento Central de Controle
Interno e Fiscalização)
 Tharlis Káltenne Barbosa dos Santos (Assessor Técnico de Serviços de
Auditoria)
 Aleandro de Sousa Alves (Assessor Técnico de Serviços de Organização e
Métodos)
Com relação aos meios materiais, a Controladoria Interna dispõe de
equipamentos de informática com acesso à internet, bem como instalações
apropriadas, com a privacidade e segurança necessárias para o desenvolvimento das
atividades.
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6. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
Os critérios a serem utilizados pelo Departamento Central de Controle Interno
e Fiscalização no planejamento das atividades a serem desenvolvidas serão
norteados de acordo com a:
I.

Materialidade

II.

Relevância

III.

Criticidade

IV.

Risco
A materialidade refere-se ao montante de recursos orçamentários ou

financeiros alocados e/ou o volume de bens e valores efetivamente geridos em um
específico ponto de controle (unidade administrativa, sistema, contrato, atividade,
processo, procedimento ou ação), objeto de exames pela equipe de controle interno.
A relevância significa a importância ou papel desempenhado por uma
questão, situação ou unidade administrativa em relação atividade desenvolvida, ou
procedimento realizado por órgão da administração direta do executivo municipal.
A criticidade representa situações críticas efetivas ou potenciais a serem
controladas, identificadas em sua determinada unidade administrativa. Trata-se da
composição de elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas dos pontos
de controle de riscos operacionais latentes, levando-se em consideração o valor
relativo de cada situação.
O risco refere-se a possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos
de procedimentos, processos e ações do executivo, sendo medido em termos de
consequências e probabilidades.

7. VIGÊNCIA
Os trabalhos serão iniciados dia 05 de janeiro de 2022 e transcorrerão até o
final do exercício financeiro 2022.
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8. CRONOGRAMA
O cronograma dos trabalhos do Departamento Central de Controle Interno e
Fiscalização será realizado através de atividades de monitoramento, apoio e auditoria
interna, conforme contido nos quadros anexos, sendo aplicado na administração
indireta no que couber.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI
2022 é um plano de ação aderente a legislação aplicável e às orientações emanadas
pelos órgãos de controle, elaborado pelo Departamento Central de Controle Interno e
Fiscalização do Poder Executivo Municipal, com base nos riscos aferidos e de forma
a priorizar a sua atuação preventiva.
Seu cronograma de execução por não ser fixo poderá sofrer alterações em
função de fatores imprevisíveis ou supervenientes, podendo ele ser alterado,
suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que
venham a prejudicar ou influenciar sua execução no período estipulado.
Ademais, a definição de diretrizes e áreas de fiscalização prioritárias não
impedirá a realização de fiscalizações fora do escopo traçado no PAACI 2022. Os
resultados das ações de auditoria serão levados ao conhecimento da Prefeita
Municipal e dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem ciência e
adotem as providências que se fizerem necessárias.
A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações as
unidades executoras, independente do cronograma previsto, sendo que a recusa de
informações ou o embaraço dos trabalhos será comunicada oficialmente a Prefeita e
citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor causador do embaraço ou
recusa ser responsabilizado na forma da lei.
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10. ENCAMINHAMENTO
Por fim, submete-se este plano ao conhecimento e aprovação da
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Trindade, bem como a divulgação no
âmbito administrativo do município.

Trindade, 14 de junho de 2022.

de forma digital por MARIA
MARIA JAILZA PEREIRA Assinado
JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
BARBOSA:58818405420 Dados: 2022.07.15 12:04:16 -03'00'

___________________________
Maria Jailza Pereira Barbosa
Coordenadora do Departamento Central Controle Interno e Fiscalização
Portaria 189/2022
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QUADRO I - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO - CRONOGRAMA ANUAL - 2022

Atividade de Monitoramento
1

2

3

4
5

Avaliação da Informações no Portal da
Transparência, conforme determina a Lei
Federal 12.527/2011 e Lei Complementar
nº 131/2009.
Avaliação do Serviço de Ouvidoria,
instituído pela Lei de Acesso a
Informação e Lei Municipal nº
3.754/2021
Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP, emitindo
alertas aos setores responsáveis pelas informações a serem
encaminhadas.
Acompanhar o limite das despesas com pessoal e em caso de
extrapolação avaliar as medidas adotadas para recondução dos
limites.
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório de
Gestão Fiscal (RGF).

6

Acompanhar a Gestão Orçamentária

7

Avaliação da Execução Financeira

8

Avaliar o Índice de Aplicação em Saúde

9

Avaliar o Índice de Aplicação em Educação

10
11
12
13

Acompanhamento do limite fixado para a Dívida
Consolidada
Acompanhamento do limite das operações de crédito financiamento, Avais e Garantias
Acompanhamento da emissão de alertas e advertências pelo
TCE com verificação das medidas saneadores adotadas.
Acompanhamento diário das publicações no Diário Oficial do
Município.

14

Analisar a contratação direta.

15

Avaliação das alterações orçamentárias
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QUADRO II - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO - CRONOGRAMA ANUAL - 2022

Atividade de Apoio
1

Acompanhamento das fiscalizações realizadas pelo Controle
Externo

2

Orientações aos Órgãos da Administração Pública
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