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  RESOLUÇÃO Nº. 035/2012. 

                                            

   Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna – 
PAAI, que dispõe sobre procedimentos disciplinar para realização de Auditoria 
Interna no ano de 2012, no âmbito da Administração da Associação 
Matogrossense dos Municípios – AMM;  

  Considerando a Instrução Normativa SCI nº. 
001/2012 – VERSÃO 001/2012, que dispõe sobre a elaboração de instruções 
normativas (normas das normas) para do Sistema de Controle Interno da 
Associação Matogrossense dos Municípios – AMM e revoga a INSTRUÇÃO 
NOMATIVA SCI N° 001/2010, aprovada no dia 12 de maio de 2010, 

 
        Considerando a Instrução Normativa de Auditorias 
Internas do Controle Interno - SCI nº. 002/2012 – VERSÃO 001/2012, que 
dispõe sobre os procedimentos de Auditoria em todos os Setores, Seções e 
Departamento da Associação Matogrossense dos Municípios – AMM 

 

Art. 1º - Fica Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, que dispõe 
sobre procedimentos disciplinar para realização de Auditoria Interna no ano de 
2012, no âmbito da Administração da Associação Matogrossense dos 
Municípios – AMM. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigência na data de sua publicação 

 
 

 

                         

 

 

                     Cuiabá-MT, 03 de julho de 2012. 

 

 

MERALDO FIGUEIREDO SÁ 

Presidente da AMM 
 

 

 

 

Registre-se e publique-se 
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Estabelece o Plano Anual de 

Auditoria Interna – PAAI/2012, da 

Associação Matogrossense dos 

Municípios, dos procedimentos 

metodológicos e cronológicos e 

outras providências. 

 

A UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO UCCI da 
Associação Matogrossense dos Municípios, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere o regimento interno da Associação Matogrossense dos 
Municípios – AMM. 
 

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao 

disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na 

Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, demais legislações, 

bem como as normas específicas do TCE/MT; 

 

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa 005/2012, dispõe sobre o Manual de 

Auditoria Interna e estabelece os padrões e procedimentos para a realização das 

auditorias internas; 

 

CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão pública, pelos processos e 

resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

privado; 

 

CONSIDERANDO que as atividades de competência da Controladoria do Sistema de 

Controle Interno do Município terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e 

eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, 

pelo órgão central e unidades setoriais, cujos resultados serão consignados em relatório 

contendo  recomendações para o aprimoramento de tais controles; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º – Apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI da Associação 

Matogrossense dos Municípios – AMM. para o ano de 2012, que consiste na análise e 

verificação quanto aos procedimentos a serem seguidos com referência as Instruções 

normativas já implementadas na Administração, baseada nos princípios da legalidade, 

legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. 

 

Art. 2º - Estabelecer que a auditoria interna seja executada pelo Controlador Interno , 

auxiliado pelos agentes de controle interno e servidores requisitados de outros órgãos, 

através de projetos de auditoria, e caso necessário, poderá ser contratado auditor externo 

para a realização dos trabalhos, em observância ao plano anual de auditoria interna. 

 

Art. 3º - Designar a Controladoria do Sistema de Controle Interno da Associação 

Matogrossense dos Municípios – AMM. responsável pela execução e controle das 

atividades de auditoria interna, a auditar os Sistemas Administrativos da Associação 

Matogrossense dos Municípios – AMM.em que, de acordo com Resolução 001/2007 

do Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT, foram implementadas as Instruções 

Normativas de procedimentos e rotinas.   

 

Art. 4º - Expor o objetivo da Auditoria Interna para o ano de 2012, tendo como 

finalidade o assessoramento à Administração Pública, no desempenho de suas funções e 

responsabilidades, que visa: 

• Avaliar, com base nos relatórios de auditorias/2011, o cumprimento das 

recomendações aos Sistemas administrativos já auditados no PAAI/2011; 

• Avaliar o cumprimento quanto aos procedimentos das Instruções Normativas dos 

Sistemas Administrativos implementadas em 2010; 

Recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados.    

 

Art. 5º - Apresentar as Atividades Previstas para o PAAI/2011: 

 

§ 1º - Áreas auditadas:  

− Sistema de Assessoria da Presidência  – SAP; 

− Sistema de Orientação de Técnicas aos Municípios – SPO;  
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− Sistema  Eramm – ERAMM;  

− Sistema de Capacitação e Teleconferência – SCT;  

− Sistema de Imprensa e Comunicação – SCT;  

− Sistema de  Apoio aos Municípios  – SAM;  

− Sistema de Administrativo Financeiro – SFI;  

− Sistema de Controle de Frotas – SPO;  

− Sistema de Controle de Diária  – SCD;  

− Sistema de Convenio – SCOVNV;  

− Sistema de Recurso Humanos – SRH;  

− Sistema de Compras,Licitações e Contratos - SCL;  

− Sistema de Controle Patrimonial e Almoxarifado – SPA;  

− Sistema  de Contabilidade – SCO;  

− Sistema  de Planejamento e Orçamento – SPO; 

− Sistema  de Projeto de Engenharia e arquitetura  – SPE; 

− Sistema  de Controle Técnica Operacional – STO; 

− Sistema  de Desenvolvimento Econômico  – SDE; 

− Sistema  de Controle AMM-Prev – SCJ; 

 

§ 2º - Tipo: Auditoria Operacional, seguido do Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa 

– PDP. 

 

§ 3º - Descrição: Com base nos relatórios de auditoria do PAAI/2009, PAAI/2010 e as 

Instruções Normativas implantadas aos diversos Sistemas Administrativos do exercício 

de 2010, serão analisados os seguintes procedimentos: 

 

a) adotados nos processos licitatórios;  

b) adotados pelo Departamento de compras;  

c) na elaboração dos contratos;  

d) Na elaboração e controle de convênios celebrados pela Administração;  

e) adotados a elaboração e controle aos Instrumentos de planejamento para exercício de 

2013; 

f) do gerenciamento do uso de frotas de veículos e seus equipamentos, assim como: o 

controle de estoque de combustível, peças, pneus, acessórios dos veículos e 
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equipamento; os procedimentos de manutenções preventivas e corretivas da frota de 

veículos e equipamentos; procedimentos adotados quanto à locação de veículos, 

equipamentos e maquinários;  

g) adotados quanto ao Sistema de Recursos Humanos;  

h) adotados ao controle e administração do Patrimônio;  

i) adotados aos lançamentos e controle aos registros contábeis; 

j) adotados ao acompanhamento da execução e controle de Obras Públicas; 

l) adotados ao gerenciamento e controle de lançamento, arrecadação e a fiscalização de 

tributos, inclusive  divida ativa tributária;  

m) ao controle da Receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não 

vinculadas, bem como o acompanhamento e a elaboração da programação financeira e 

contratação de operações de crédito e concessão de garantias.          

 

§ 4º - Objetivos:  

• Averiguar o cumprimento quanto aos resultados das recomendações nas 

auditorias realizadas nos Sistemas Administrativos implantadas nos 

exercícios de 2010/2012 e auditados no PAAI/2010 e 2011 e; 

• verificar a efetividade do cumprimento aos procedimentos estabelecidos 

nas Instruções Normativas dos Sistemas Administrativos implantados no 

ano exercício de 2012. 

 

§ 5º - Metodologia:  

• Examinar medidas adotadas conforme as recomendações dos relatórios 

das auditorias realizadas no PAAI/2010 e 2011, e por amostragem a 

efetividade ao cumprimento dos procedimentos estabelecidos nas 

Instruções Normativas dos Sistemas Administrativos implantados em  

2010.   

 

§ 6º - Local: Nas unidades executoras e departamentos responsáveis pelos Sistemas 

Administrativos.  

 

§ 7º - Período de Execução:  
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⇒ Entre os meses de Fevereiro a Junho: Os sistemas Administrativos 

auditados no PAAI/2009 e PAAI/2010 que são: Sistema de Compras, 

Licitações e Contratos – SCL; Sistema de Planejamento e Orçamento – 

SPO; Sistema de Convênio e Consórcios – SCV; Sistema de Transporte 

– STR / Sistema de Recursos Humanos – SRH / Sistema de Controle 

Patrimonial – SPA / e Sistema de Previdência Própria – SPP.  

⇒ Entre os meses de Julho a Novembro: Os Sistemas Administrativos 

implantados no ano de 2010 – Sistema de Contabilidade – SPO; Sistema 

de Projeto de Obras Publica – SPO; Sistema de Educação – SEC; 

Sistema de Saúde Pública – SSP; Sistema de Tributos -   STB; Sistema 

de Bem-estar Social – SBE; Sistema Financeiro – SFI.  

 

§ 8º - Outras Atividades 

 

Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o ano de 2012. 

• Objetivo: Cumprir exigência da Instrução Normativa 015/2009/CSCI de 27 de 

fevereiro de 2009, bem como Plano de Ação do Sistema de Controle Interno. 

• Período: Dezembro de 2011 

 

 

Cuiabá-MT, 03 de julho de 2012 

 

 

Noides Cenio da Silva 

Controle Interno 

 

De Acordo 

 

 

 

MERALDO FIGUEIREDO SÁ 

Presidente da AMM 


