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EDITAIS 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

N.º 026/2022/SEFAZ 

A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Primavera do Leste-

MT, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 
1997, notifica os PARTIDOS POLÍTICOS, os SINDICATOS DE TRA-

BALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS e DEMAIS INTERES-

SADOS com sede neste Município quanto à liberação de recursos abaixo: 

 

DATA ÓRGÃO TIPO  DESTINAÇÃO VALOR R$ 

14/04/2022 FNDE Programa PNATE 2.285,02 

14/04/2022 FNDE Programa PNATE 1.939,80 

14/04/2022 FNDE Programa PNATE 11.638,81 

14/04/2022 FNS Programa Atenção Primária  43.679,40 

14/04/2022 FNS Programa Vigilância em Saúde 6.250,00 

14/04/2022 FNS Programa COVID-19 9.000,00 

 

 

Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2022. 

 

 

 

 

THIAGO CAMPOS RAMALHO 

Contador / Matrícula 6741 

 

ERRATA  

 

Errata da publicação do relatório da II Conferência Municipal de 

Saúde Mental através do Conselho Municipal de Saúde, publicado no 

dia 13/04/2022 no DIOPRIMA – Edição nº 2221, páginas 01 a 21, tendo 

em vista que foi enviado equivocadamente, tornando totalmente sem 

efeito qualquer pretensão ou direito referente a esta publicação. 

 

 

Janaine Prudente Neves 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde   

 

PORTARIA Nº 267/2022 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-
MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da Consti-

tuição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e suas 
alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 e 

Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores alterações, e 

de acordo com o Edital de Convocação nº 030 de 18 de março de 2022, do 
Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019, 

 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora RO-

BERTA VERISSIMO DE ALVARENGA, para exercer a função de 
Agente Comunitário de Saúde – Unidade Básica: ESF I, sendo enqua-

drada no Regime Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 

de setembro de 2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração 
constante dos anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro 

de 2001 – Plano de Cargos e Salários e suas alterações. 

 
Registre-se e Publique-se. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 14 de abril de 2022. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

 

ERRATA 

PORTARIAS 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127119/lei-9452-97
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PORTARIA Nº 268/2022 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 198 da 
Constituição Federal, Lei Municipal nº 704 de 20 de Dezembro de 2001 e 

suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 

2001 e Lei Federal nº 11.350 de 05 de Outubro de 2006 e posteriores 
alterações, e de acordo com o Edital de Convocação nº 030 de 18 de março 

de 2022, do Processo Seletivo Público ACE/ACS nº 001/2019, 

 

RESOLVE 

 

Admitir, no Quadro de Servidores Públicos Municipais, a Senhora ELIS-

SANDRA COSTA SILVA, para exercer a função de Agente Comunitá-

rio de Saúde – Unidade Básica: ESF IV, sendo enquadrada no Regime 

Estatutário, de acordo com a Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 
2001, até disposição em contrário, recebendo a remuneração constante dos 

anexos III e IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001 – 

Plano de Cargos e Salários e suas alterações. 
 

Registre-se e Publique-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em 14 de abril de 2022. 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

ELO. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO 

 

Pregão: nº 076/2021; 

Processo: nº 1158/2021 

 

RENATA K. S. BIANCHI & CIA LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob n° 

02.826.155/0001-07,  acordo com a classificação por ela alcançada no certa-

me em epígrafe, atendendo as condições previstas no Edital do  Pregão: nº 

076/2021; Processo: nº 1158/2021, sujeitando-se as partes às normas cons-

tantes Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
seguir: para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente defesa prévia referente 

a conduta da mesma consistente na não entrega do(s) produto(s) constante 

do  Pregão: nº 076/2021; Processo: nº 1158/2021, conforme solicitado pela 
Secretária Municipal de Secretária Municipal de Infraestrutura. 

 

 

DO ATO: Trata-se de NOTIFICAÇÃO enviada à licitante acima qualificada, 

a fim de que exerça seu direito de ampla defesa conforme exposto no §2º art. 

87 da Lei 8.666/93. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Primavera do Leste - MT, 14 de abril de 2022. 

 

PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA 

FISCAL DE CONTRATO 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2022 – SRP 

Itens Ampla Participação 

Processo nº 106/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, torna público e para 

conhecimento dos interessados em participar da licitação supracitada, que 

houve alteração significativa no Edital, informa-se que o teor da alteração 

se encontra disponível no documento “1º Adendo Modificador”, disponí-

vel em nosso site. 

Em virtude da alteração NÃO impactar na formulação da proposta; a data 

para abertura da(s) proprosta (s) e o local da disputa permanece inalterado. 

 

As demais cláusulas e anexos do instrumento convocatório permanecem 

inalterados.  

  

Os demais arquivos encontram-se à disposição dos interessados no site 

www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone: EMPRESA – Editais e Licita-

ções. 

 

 

Primavera do Leste - MT, quinta-feira, 14 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Adriano Conceição de Paula 

Pregoeiro 

 

 

3º AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 

PROCESSO Nº 066/2022 

 

O município de Primavera do Leste – MT, por meio da Pregoeira, nomeada 

pela portaria nº 032/2022, de 02 de janeiro de 2022, vem a público divulgar 

que a Licitação em epígrafe: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  AQUISIÇÃO DE CARROCERIAS DE 

MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, foi declarada deserta face à ausência 
de interessados. 

 

Primavera do Leste, 12 de abril de 2022. 
 

 

Maria Aparecida Montes Canabrava 

Pregoeira 

 

PREGÃO / LICITAÇÃO 

3º AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021 

PROCESSO Nº 2710/2021 

 

O município de Primavera do Leste – MT, por meio da Pregoeira, nomeada 
pela portaria nº 032/2022, de 02 de janeiro de 2022, vem a público divulgar 

que a Licitação em epígrafe: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, EM REGIME DE CON-

TENÇÃO (INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, INVOLUNTÁRIA E VO-

LUNTÁRIA) PARA ADOLESCENTE E ADULTOS SEXO FEMININO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, foi declarada deserta face à ausência de interessados. 

 
Primavera do Leste, 13 de abril de 2022. 

 

Maria Aparecida Montes Canabrava 

Pregoeira 

 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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3º REAVISO DE  PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021 – SRP  

Com Itens Exclusivos ME/EPP e Itens Ampla Participação 

Processo nº 2710/2021 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei Municipal 1953/2021, nº 9.784/99, 

pelo Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, Lei 

1953/2021,subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, 1 alterações posterio-

res e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: 

“MENOR PREÇO POR ITEM” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA, EM REGIME DE 

CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO COMPUL-

SÓRIA, INVOLUNTÁRIA E VOLUNTÁRIA) 

PARA ADOLESCENTE E ADULTOS SEXO 

FEMININO, PARA ATENDER AS NECESSI-

DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E 

DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 02 de maio de 2022 

Hora: 09:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credencia-

mento. A abertura da etapa de lances opera a 

preclusão do direito de credenciamento e parti-

cipação na licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do 

Leste – MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00h às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – 

MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local: “CIDADÃO” – “Edi-

tais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Prima-

vera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da 

página 02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, 

quando necessário. 

 

Primavera do Leste, 31 de março de 2022. 

Regiane Cristina da Silva do Carmo 

Pregoeira 

 

3º REAVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 – SRP  

Itens Exclusivos ME/EPP - Lei Municipal 1.953/2021 

Processo nº 0066/2022 

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Lei Municipal 1.953/2021; lei nº 9.784/99, 

pelo Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente, 

pela Lei nº 8.666/93, alterações posteriores e demais legislações aplicáveis). 

Tipo: 

“Menor Preço por Item” 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  AQUISIÇÃO DE 

CARROCERIAS DE MADEIRA PARA ATEN-

DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 02 de maio de 2022 

Hora: 07:30 horas 

 OBS. Neste horário será iniciado o credenciamen-

to. A abertura da etapa de lances opera a preclu-

são do direito de credenciamento e participação na 

licitação. 

Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste 

– MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO 

DESTE EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07:00h às 13:00h. 

LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – 

MT (Sala do Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, 

local: “CIDADÃO” – “Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera 

do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página 

02 deste Edital, para eventuais informações aos interessados, quando 

necessário. 

 

Primavera do Leste, 13 de abril de 2022. 

 

Maria Aparecida Montes Canabrava 

Pregoeira 

 

 

 

 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

082/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorrente 

do Processo Administrativo nº 0468/2022, em favor da banda musical: 
Titãs, representada pela empresa: TITÃS EMPREENDIMENTOS AR-

TÍSTICOS - LTDA, para a prestação de serviço de Show Artístico nas 

festividades do “36º Aniversário de Primavera do Leste”, que ocorrerá no 
dia 12 de maio de 2022, nos termos do Art. 25, Inciso III da Lei nº 

8.666/93, no valor total de R$ 193.000,00 (Cento e noventa e três mil 

reais), esse Show Artístico está sendo custeado integralmente pela SECEL 
- Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 
Face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se 

encontra devidamente instruído. 

. 
Publique-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 12 de abril de 2022. 
 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

*original assinado nos autos do processo 
 

DECRETO Nº 2188 DE 14 DE ABRIL DE 2022 

 

 

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA TRANSAÇÃO 

E O PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO MUTIRÃO FISCAL PROMO-

VIDO PELO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ATRAVÉS DA 

LEI MUNICIPAL Nº 2.052 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022” 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRI-

MAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais, e de conformidade com o art. 58, IV e XVI da Lei Orgânica 

do Município de Primavera do Leste,  

 

 

CONSIDERANDO que o Parágrafo Único do Art. 1º da Lei 2.052 de 15 de 

fevereiro de 2022 indica que o mutirão fiscal previsto naquela lei pode ser 

prorrogado por até 05 (cinco) dias por Decreto do Poder Executivo;  

 

 

DECRETA 

 

 

Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo indicado no Art. 1º da Lei 2.052 de 15 de 

abril de 2022 até o dia 19 de abril de 2022. 

 

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 14 de abril de 2022. 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELO. 

 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

086/2022 

 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorren-
te do Processo Administrativo nº 0491/2022, em favor de KAROLINE 

SATELIS, para realização de Apresentações de Shows Musicais na 

modalidade MPB, Junto ao Projeto: “Pôr do Sol”, da Secretaria Munici-
pal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - SECULT, conforme o 

Credenciamento nº 03/2020, nos termos do Art. 25, “caput” da Lei nº 

8.666/93, no valor total de R$ 1.350,00 (Mil, trezentos e cinquenta 
reais). 

 

Publique-se. 
 

Primavera do Leste - MT, 14 de abril de 2022. 

 
 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

*original assinado nos autos do processo 

 
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 

087/2022 

 
 

Por este termo, reconheço e ratifico a proposta de contratação, decorren-

te do Processo Administrativo nº 0492/2022, em favor de CAIO CESAR 
ESPINDOLA SCHLOSSER, para prestação de Serviços de Apresenta-

ção com Banda Musical no Evento: “Circuito do Rock”, em atendimento 

à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude - SE-
CULT, conforme o Credenciamento nº 03/2020, nos termos do Art. 25, 

“caput” da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 2.500,00 (Dois mil e 

quinhentos reais). 
 

  
Publique-se. 

 

Primavera do Leste - MT, 14 de abril de 2022. 
 

 

Wanderson Alex Moreira de Lana 
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude 

 

*original assinado nos autos do processo 

 

DECRETOS 
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DECRETO Nº 2.187 DE 14 DE ABRIL DE 2022 

 

 

“Aprova a Instrução Normativa SCI - Nº 002 do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT., que regulamenta os procedi-

mentos para a realização de Auditorias Internas no âmbito da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste e Autarquia”. 

 

 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, e de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 1.020 de 14 de novembro de 2007, e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de 

março de 2011, 
 

 

DECRETA 

 

 

Artigo 1º -Fica aprovada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI - Nº 002 DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA 

DO LESTE-MT., que regulamenta os procedimentos para a realização de Auditorias Internas no âmbito da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste e Autar-

quia. 

 

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.     

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Em 14 de abril de 2022. 

 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

LLA/ELO. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 002/2014 

 

Aprovação: 14/04/2022 

Versão: 02 

Ato de Aprovação: Decreto nº 2.187 

Unidades Executoras: Unidade Central de Controle Interno – UCCI 

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno – UCCI 

 

A Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 

1.020 de 14 de novembro de 2007 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 1.191 de 31 de março de 2011. 

 

RESOLVE 

 

FINALIDADE 

 

Art. 1° - Estabelecer e divulgar os enfoques de atuação, e orientar procedimentos para a realização de auditorias Internas no âmbito da Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste e Autarquia. 

 

ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2° - Esta instrução normativa abrange o Poder Executivo Municipal em suas administrações diretas e autarquias, bem como entidades ou pessoa física benefi-

ciada com recursos públicos do Executivo Municipal. 

 

CONCEITOS E NOMENCLATURAS 

 

Art. 3º - Para fins de entendimento desta Instrução Normativa, considera-se: 

 

I.Auditoria Interna: Procedimento de avaliação independente do funcionamento do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal e Autarquia, com a finali-

dade de medir e avaliar a sua eficiência e efetividade. É um elemento de controle que mede e avalia os demais controles, caracterizando-se mais como uma ação 
preventiva do que fiscalizadora; 

 

II.Auditoria Contábil: Trabalho de auditoria interna, desenvolvido a partir dos registros e demonstrativos contábeis, com o fim principal de averiguar a regularidade 

e efetividade das operações neles representadas. Visa, também, validar a fidedignidade dos registros e dos demonstrativos contábeis, à luz da legislação, princípios 
e normas aplicáveis; 

 

III.Auditoria Operacional: Trabalho de auditoria interna voltado a medir a efetividade na observância das rotinas internas e procedimentos de controle estabelecidos 

pelas diversas instruções normativas; 
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IV.Auditoria de Gestão: Trabalho de auditoria voltado a medir a eficiência da gestão, tomando como base os indicadores obtidos por meio dos macros controles 

estabelecidos para cada sistema administrativo, do acompanhamento das ações estabelecidas no Plano Plurianual, de informações do Sistema de controle de custos 

e outros indicadores. 

 

V.Auditoria em Tecnologia da Informação: Trabalho de auditoria voltado a averiguar a confiabilidade dos sistemas informatizados e a segurança dos dados e 
informações. Não se confunde com a utilização desses recursos como suporte às auditorias desenvolvidas sob os outros enfoques. 

 

VI.Amostragem: Processo pelo qual se obtêm informações sobre o todo, e seleciona-se apenas uma parte dos documentos, cadastro ou transações a serem examina-

das. O método de amostragem é aplicado como forma de viabilizar a realização de ações de auditoria em situações nas quais o objeto da ação se apresenta em 

grandes quantidades ou se distribui de maneira pulverizada. 

 

VII.Escopo do Trabalho: Abrangência do trabalho, com indicação genérica do assunto e áreas envolvidas, de forma a identificar a profundidade e amplitude do 

trabalho de auditoria, necessário para alcançar o seu objetivo. 

VIII.Evidências: Constatações passíveis de comprovação, ocorridas durante a realização do trabalho, que dão sustentação ao ponto de auditoria, respaldando os comen-
tários e recomendações a serem inseridas no relatório. 

 

IX.Manifestações: Réplica da Unidade auditada, dos apontamentos e recomendações, constatadas no relatório preliminar de auditoria. 

 

X.Metodologia de Trabalho: Orientação para execução padronizada de um projeto de auditoria, contemplando as etapas do trabalho com respectivos produtos, o 

padrão mínimo para elaboração dos papéis de trabalho, a forma de apresentação dos pontos de auditorias, etc., visando assegurar a fácil identificação das evidenci-
as e um padrão de qualidade nos trabalhos de auditoria; 

 

XI.Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI: Especificação dos projetos de auditoria e demais atividades a serem realizados pela equipe da UCCI no decorrer do 

exercício seguinte, indicando, dentre outros elementos, o sistema/unidade, a quantidade estimada de dias, a equipe, o período para a realização do trabalho e o tipo 
de projeto; 

 

XII.Projeto de Auditoria: Unidade de controle que identifica os diversos trabalhos de auditoria a serem desenvolvidos, que se encontra em andamento, ou que já 

foram realizados, especificando os dados gerais e os objetivos preliminares; 

 

XIII.Programa de Auditoria: Documento elaborado pelo coordenador do projeto de auditoria, detalhando passo a passo os exames a serem efetuados para que sejam 
atingidos os objetivos da auditoria, com especificação dos documentos/transações a serem examinados, quais os exames a serem efetuados, o período de seleção, 

critérios e extensão das amostragens, fontes de consulta, outros procedimentos a serem adotados pelo auditor, etc; 

 

XIV.Ponto de Auditoria: Situação constatada durante a realização dos exames, que irá se constituir em item do relatório de auditoria. Qualquer fato significativo, 

digno de relato pelo Controlador, indicando, sempre que possível, as causas, os efeitos e, quando aplicável, as normas legais ou regulamentares infringidas. É 
também conhecido pela expressão “achado de auditoria”; 

 

XV.Técnicas de Auditoria: São os meios utilizados pelo auditor para a realização do trabalho, de forma a assegurar a obtenção de evidências suficientes, pertinentes e 

satisfatórias sobre qualquer assunto sujeito a seu exame. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Art. 4º - Têm-se como base para o desenvolvimento desta Instrução Normativa: 

 

I.Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988, arts. 70 e 74; 

II.Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 46 e 52; 
III.Lei Complementar 101/2000, arts. 54 e 59; 

IV.Lei Federal 4.320/64, arts. 75, 76 e 77; 

V.Lei Complementar Estadual nº 269/2007, art. 7º (Lei Orgânica do TCE-MT) 
VI.Resolução Normativa nº 01/2007 do TCE-MT (Guia de Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública); 

VII.Normas Internacionais para Exercício da Atividade de Auditoria Interna e respectivo Código de Ética publicados pelo Instituto dos Auditores Internos (The Institu-

te of Internal Auditors – The IIA); 
VIII.Lei Orgânica de 03/05/2007, arts. 45, 48 e 49 (Lei Orgânica do Município); 

IX.Lei Municipal 1.020/2007 (Sistema de Controle Interno do Município); 

X.Decreto Municipal 1.191/2011 (Sistemas Administrativo); 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 5° – Para fins desta Instrução considera-se autarquia o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste (IMPREV). 

 

Art. 6° – A unidade responsável pela execução e controle das atividades de auditoria interna é a Unidade Central de Controle Interno e as unidades auditadas são 

todos os órgãos e agentes públicos da administração direta, autarquias e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos do município de Primavera do 

Leste.   

 

RESPONSABILIDADES 

 

Art. 7° – Da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: 

 

I.Cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto às condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na realização 
das auditorias internas; 
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II.Promover a divulgação da instrução normativa junto a todas as unidades da Prefeitura Municipal e autarquia, que ficam sujeitos às auditorias internas; 

III.Manter a instrução normativa devidamente atualizada. 

 

Art. 8° – Das Unidades Sujeitas às Auditorias Internas: 

 

I.Atender às solicitações da UCCI, quanto à participação nos eventos de divulgação da instrução normativa e de suas alterações, ou para discussões técnicas visando 

à sua atualização; 

II.Consultar a UCCI, por escrito, sobre os procedimentos a serem adotados, sempre que surgirem situações, relacionadas à atividade de auditoria interna, que não 
sejam contempladas ou adequadamente esclarecidas na Instrução Normativa; 

III.Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando elo seu fiel cumprimento, quanto às obrigações das unidades sujeitas às 

auditorias internas; 
IV.Se manifestar, por escrito, sobre os apontamentos e recomendações, descritos nos relatórios preliminares de auditorias, pontuando se já foram solucionados os 

achados, caso contrário o prazo para solução, atentando-se sempre para o prazo estabelecido nos relatórios preliminares ou demais documentos pertencentes ao 

processo. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

SEGMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

 

Art. 9° – As atividades de auditoria interna no âmbito da Prefeitura Municipal e do IMPREV são de responsabilidade institucional exclusiva da Unidade Central de 

Controle Interno – UCCI, e têm como fim principal medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados nos órgãos setoriais do 

Sistema, e são agrupadas da seguinte forma: 

 

§1º. Auditorias Regulares: Referem-se aos trabalhos destinados a medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos 

órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno. Possuem caráter preventivo e devem ser planejados e estruturados em função dos diversos sistemas administrati-

vos, estabelecidos através do Anexo I, da Instrução Normativa SCI 001/2011, regulamentada pelo Decreto 1.191 de 31 de março de 2011. Subdivide nos seguintes 

projetos: 

 

I.Projeto Regular de Auditoria (PRA): Exames feitos pelo critério de prioridades (Plano Anual de Auditoria Interna), para cumprimento de obrigações institucio-
nais e legais dos órgãos; 

II.Projeto de Acompanhamento Subseqüente (PAS): Atividades realizadas com o objetivo de verificar a implementação de recomendações importantes resultantes 

de auditorias anteriores. 

 

§2º. Auditorias Específicas: Trata-se dos trabalhos específicos, a serem realizados em unidades da Administração Direta e Indireta, voltados a aferir a regularida-

de na aplicação de recursos recebidos através de convênios, e em entidades de direito privado, quando se destinam a verificar a regularidade na aplicação de recur-

sos transferidos pelo Município. Também se incluem neste segmento de atuação as auditorias específicas destinadas a aferir o cumprimento de contratos de valor 

mais significativo, firmados pelo Município na qualidade de contratante, e, quando aplicável, sobre os permissionários e concessionários de serviços públicos. 

 

§3º. Auditorias Especiais: Referem-se às verificações a serem procedidas pela UCCI, quando esta julgar necessário obter maiores subsídios para confirmar a 

existência de situações apontadas através de denúncia, nos termos do art. 7º do Decreto 1.006/2008. Inclui o exame de outras situações não previstas, de natureza 

incomum ou extraordinária, realizados para atender solicitação expressa de autoridade competente. 

 

§3º. Auditoria nas Contas Municipais: Trata-se dos serviços de auditorias realizados sobre os demonstrativos contábeis e orçamentários do Município, inclusive 

para que se dê cumprimento às exigências constantes da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e sua regulamentação. 

 

REGRAS GERAIS 

Art. 10 – O produto do trabalho de auditoria interna deve ser traduzido em relatório contendo recomendações para o aprimoramento dos controles internos. Quando 

for o caso, conterá também as orientações à Administração quanto às medidas a serem adotadas, nos casos de constatação de inobservância às normas e à legisla-

ção vigente, ou ainda, diante da constatação de irregularidades que se constituam ou não em prejuízo ao erário. 

 

Art. 11 – É premissa básica que os serviços sejam desenvolvidos através de padrões e metodologia que assegurem que as constatações sejam calçadas em evidên-

cias. 

 

Art. 12 – No desempenho dessa função, os técnicos lotados na UCCI passam a atuar como auditores internos e, assim, devem ser dotados de formação, conheci-

mento, recursos, metodologia e técnicas de trabalho que lhe permitam identificar as áreas cujos controles não sejam adequados ou observados. 

 

Art. 13 – As atividades de auditoria interna devem ser desenvolvidas de forma planejada e com observância das orientações constantes nessa Instrução Normativa, 

respeitando as Normas Internacionais para o Exercício Profissional da Auditoria Interna, que inclui o código de ética da profissão. 
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Art. 14 – Os técnicos responsáveis pelos trabalhos de auditoria interna devem possuir comportamento ético e atuar com independência, imparcialidade, objetivida-

de e soberania na aplicação de técnicas, cabendo-lhes ainda: 

I. Possuir conhecimento específico de sua especialidade e apresentar a capacidade e a instrução necessárias à realização de suas tarefas; 

II. Ter habilidade no trato com as pessoas e comunicar-se de maneira eficaz; 

III. Aprimorar sua capacidade técnica através de educação contínua; 

IV. Demonstrar cautela e zelo profissional no desempenho de suas incumbências. 

 

PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 

 

Art. 15 – O planejamento anual deve ser traduzido no documento denominado Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, a que se refere o § 2º, do art. 6º, do 

Decreto nº 1.006/2008, o qual será de uso reservado da Unidade de Central de Controle Interno. 

 

Art. 16 – É assegurada ao titular da UCCI a total autonomia para a definição do Plano Anual de Auditoria Interna, a quem cabe obter subsídios junto ao Prefeito e, 

à seu critério, junto aos demais órgãos de assessoria da Administração e aos secretários municipais. 

Art. 17 – O PAAI deve ser submetido à aprovação do Prefeito Municipal, caracterizando a sua anuência para a execução dos trabalhos. 

 

Art. 18 – A programação anual deve ser apresentada na forma de cronograma de trabalho, no qual serão especificados os projetos de auditoria, indicando, dentre 

outros elementos, o sistema/unidade, a quantidade estimada de dias, a equipe, o período para a realização do trabalho e o tipo de projeto. 

 

Art. 19 – No caso das auditorias regulares, na identificação dos projetos de auditoria serão utilizadas as mesmas siglas constantes da nomenclatura dos sistemas 

administrativos. 

 

Art. 20 – O PAAI deve contemplar uma reserva de dias, compatível com a provável demanda, destinada à realização das auditorias relacionadas aos demais seg-

mentos (específicas – especiais – nas contas municipais), não contempladas nos projetos de auditorias regulares, além de outros trabalhos eventuais de auditoria 

interna que possam se tornar necessários ao longo do exercício 

 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA 

 

Art. 21 – Os trabalhos serão executados mediante um (predominante) ou mais dos enfoques de atuação, conforme conceituados no art. 3º, desta Instrução Normati-

va: contábil – operacional – de gestão – em tecnologia da informação. 

 

Art. 22 – As auditorias a serem realizadas em unidades da Administração Direta devem ser iniciadas através de uma reunião com o Responsável da unidade, quan-

do aplicável, respectivo superior hierárquico, a ser abrangida pelo projeto de auditoria, quando será dado a conhecer os objetivos preliminares do trabalho e, se for 

o caso, serão obtidos subsídios para orientar o planejamento da auditoria. 

 

§1º.  Nessa oportunidade serão equacionadas as questões operacionais para a realização dos trabalhos, com a definição da unidade e do local (físico) onde a equipe 

de auditoria ficará instalada, das pessoas autorizadas para o fornecimento de documentos e informações, etc. 

 

§2º.  Nas auditorias a serem realizadas em unidades da Autarquia, a reunião inicial será efetuada com o gestor da unidade. 

 

§3º.  Nos casos de auditorias especiais, essa reunião, a critério do titular da Unidade de Central de Controle Interno, poderá ser dispensada. 

 



 

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste – MT• 14 de Abril de 2022 • Edição Extraordinária 2222•  Ano XVI • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006. 9 

Art. 23 – Os trabalhos serão precedidos de uma fase de familiarização com o assunto ou área a ser examinada, quando serão identificados os aspectos indispensá-

veis a serem considerados na auditoria. 

 

§1º. Esta fase inclui entrevistas, identificação e análise da legislação pertinente, e de eventuais denúncias que tenha ocorrida sobre o assunto, assim como, a identi-

ficação dos quantitativos relacionados com a matéria. 

 

§2º. Nesta etapa deve-se analisar toda a legislação aplicável à atividade ou segmento a ser auditado, sendo fundamental conhecer, previamente, o tratamento dis-

pensado pelo Tribunal de Contas do Estado a respeito do assunto objeto do exame. 

 

Art. 24 – Como decorrência da fase a que se refere o item anterior, os objetivos preliminares poderão ser redefinidos e/ou, melhor especificados, considerando 

sempre a verificação sobre a possibilidade de realização, em função dos dias de trabalho pré-estabelecidas para o projeto de auditoria. 

 

Art. 25 – Os exames serão desenvolvidos com base nos programas de auditoria, elaborados pela UCCI, nos quais constarão os critérios para a seleção de transações 

a serem examinadas, os limites de amostragem, etc. 

 

Art. 26 – Sempre que possível devem ser utilizados os recursos da tecnologia da informação como suporte ao exame das transações, mediante acesso ao conteúdo 

das bases de dados e demais arquivos dos sistemas informatizados, buscando-se conhecer o número de ocorrências e o montante dos valores envolvidos, assim 

como, a otimização da seleção da amostragem para exame documental. 

 

Parágrafo Único – As liberações, aos auditores, do acesso lógico às rotinas dos sistemas informatizados, devem se restringir à visualização e recuperação de dados, 

sem a possibilidade de alterações nos conteúdos das bases de dados. 

 

Art. 27 – Deve-se priorizar o desenvolvimento dos trabalhos nas dependências da(s) unidade(s) que detém os documentos e registros relacionados ao objeto da 

auditoria, evitando-se o deslocamento de documentos originais para as dependências da UCCI ou outros locais. 

 

§1º. Somente devem ser obtidas cópias xérox de documentos quando contiverem evidências de situações que irão se constituir em ponto de auditoria. 

 

§2º. São da responsabilidade da equipe de auditoria a guarda e preservação dos documentos que lhes forem disponibilizados para a realização dos trabalhos. 

 

§3º. Quando do encerramento dos trabalhos de campo, mesmo que referente à determinada etapa, a documentação deve ser devolvida em mãos, mediante reci-

bo/protocolo, ao mesmo servidor que as disponibilizou. 

 

Art. 28 – Nenhum processo, relatório, documento ou informação pode ser sonegado à equipe de auditoria. Ocorrendo esta situação, cabe ao coordenador dos 

trabalhos  comunicar o fato ao superior hierárquico do servidor que criou o obstáculo e, permanecendo o impasse, a comunicação deve ocorrer ao Secretário res-

ponsável pela unidade. 

 

Parágrafo Único – Se, após a interferência do Secretário, a questão não for resolvida, o assunto deve ser levado, ao conhecimento do Prefeito Municipal, para as 

devidas providencias. 

 

Art. 29 – Todas as constatações que irão compor o relatório de auditoria deverão estar especificadas em papéis de trabalho e respaldadas em evidências sobre a 

ocorrência ou situação apontada, seja de forma documental ou, conforme o caso, mediante comentário detalhado do auditor sobre a situação constatada. 
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Art. 30 – As solicitações de liberação de servidores municipais para compor equipes de projeto de auditoria em situações específicas, cuja complexidade ou especi-

alização assim justifiquem, ou para a contratação de serviços de terceiros, deverão ser formalizadas pela UCCI ao Prefeito Municipal com a devida antecedência e 

justificativas. 

 

Parágrafo Único – É da responsabilidade da UCCI dar a conhecer aos técnicos alocados a projetos de auditoria, do conteúdo dessa Instrução Normativa e seus 

anexos, em especial o Código de Ética do Auditor Interno. 

 

Art. 31 – As auditorias especiais destinadas a confirmar situações apontadas através de denúncias ou comunicações de irregularidades, somente serão desencadea-

das se estas forem encaminhadas à UCCI com estrita observância aos termos do art. 7º do Decreto 1.006/2008. 

 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

 

Art. 32 – Os relatórios de auditoria deverão ser redigidos de forma impessoal, clara e objetiva, de forma a permitir a exata compreensão da situação constatada, 

mencionando, quando possível, as possíveis conseqüências ou riscos a que se sujeita a Prefeitura/Autarquia ou unidade auditada, no caso de não serem adotadas as 

providências recomendadas. 

 

Art. 33 – Deverão possuir, para cada “ponto de auditoria”, o seguinte conteúdo mínimo: um título que passe uma idéia do assunto, problema ou apontamento, a 

extensão das situações encontradas ou as constatações de irregularidades, com a citação de exemplos, e as recomendações correspondentes. 

Art. 34 – Antes do Relatório Conclusivo, será emitido um Relatório Preliminar e será encaminhado ao Responsável da unidade envolvida com o exame efetuado. 

 

§1º. O Relatório Preliminar visa: 

 

I.Possibilitar à unidade a apresentação de esclarecimentos e/ou comprovações que possam ensejar a revisão dos apontamentos; 

II.Ponderar sobre a viabilidade da implementação das recomendações a serem inseridas no Relatório Conclusivo; 

 

§2º.  A critério dos titulares da UCCI, o Relatório Preliminar poderá ser dispensado nos casos das auditorias especiais e auditorias específicas, assim como, nos 

casos de constatações decorrentes de auditorias regulares, que indiquem indícios de irregularidades, as quais ensejarão a adoção de providências por parte da 

Administração. 

 

Art. 35 – O Relatório Conclusivo de Auditoria têm caráter reservado e assim devem ser identificados, cabendo ao Prefeito Municipal o seu encaminhamento para 
as ações cabíveis e, se for o caso, a sua distribuição em nível interno ou externo, ficando liberados para consulta por parte dos técnicos do Tribunal de Contas do 

Estado, nos casos de auditoria “in loco” e o envio nos Relatórios de Gestão Quadrimestrais. 

 
Art. 36º – O encaminhamento oficial do relatório conclusivo à unidade auditada será efetuado mediante despacho do Prefeito Municipal ao respectivo Secretá-

rio/Superintendente, estabelecendo-lhe prazo para a tomada de providências atinentes às recomendações emanadas do processo de auditoria. 

 

Art. 36º – O encaminhamento oficial do relatório conclusivo à unidade auditada será efetuado mediante despacho do Prefeito Municipal ao respectivo Secretá-

rio/Diretor Executivo. 

 
Art. 37º – A informação, por parte das unidades auditadas, sobre as providencias adotadas, serão encaminhadas através de Ofícios (digitais ou físicos) dirigidos ao 

Prefeito Municipal, com cópia à UCCI. 
 

Art. 37 – A informação, por parte das unidades auditadas, sobre as providencias adotadas, serão encaminhadas quadrimestralmente conforme o Plano de ação 

confeccionada em conjunto com a UCCI. 

 

Parágrafo Único – Após manifestação da unidade auditada e a devida análise por parte da UCCI, ambos irão se reunir para confecção do plano de ação, referente às 

recomendações de melhorias constantes no Relatório Preliminar. 
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Art. 38 – Cabe à UCCI manter registro das providencias adotadas pelas unidades, em relação às recomendações constantes dos relatórios de auditoria, e controle 

das respostas apresentadas, devendo comunicar as pendências ao Prefeito Municipal para as devidas providências. 

 

Art. 39 – Independentemente das informações apresentadas pelas unidades, em relação às providencias adotadas, estas estarão sujeitas a verificação posterior por 

parte da UCCI, quando da realização de novos trabalhos de auditoria. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 40 – Todas as unidades da estrutura organizacional, nas administrações direta, Autarquia, entidades e pessoas beneficiadas com recursos públicos do Municí-

pio, ficam sujeitas às regras estabelecidas nesta Instrução Normativa, no que tange à facilitação dos trabalhos de auditoria e às providencias a serem adotadas, em 

decorrência dos trabalhos. 

 

Art. 41 – Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Unidade Central de Controle Interno – UCCI, à qual lhe fica reser-

vado o direito de divulgar ou não aspectos específicos das atividades de sua competência. 

 

Art. 42 – Fazem parte desta instrução normativa os anexos I sendo o modelo sugestivo de Relatório de Auditoria, II sendo o modelo de plano de ação e o III sendo 

o fluxo da normativa. 

 

Art. 43 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 

 
Em 14 de abril de 2022. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

LEONARDO LUIZ ARTUZI 

CONTROLADOR INTERNO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PAULA ANDRÉA MELO DA SILVA 

CONTROLADORA INTERNA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LLA/ELO. 
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ANEXO I – MODELO DE RELATÓRIO 

 

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

 
Tipo de Auditoria:Projeto Regular de Auditoria (PRA) 

Unidade Auditada:Secretaria Municipal ... 

Responsável:(Nome do Secretário) 
Assunto:(Tipo de Sistema, conforme decreto 1.191/2008); 

Exercício:20XX 

 

RELATÓRIO (PRELIMINAR OU CONCLUSIVO) DE AUDITORIA XX/20XX 

 

Senhor(a) Secretário(a), 
 

Em cumprimento ao Decreto XXXX/XX que aprova o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI referente ao exercício 20XX, a Unidade Central de Controle 

Interno – UCCI apresenta o resultado dos trabalhos no Sistema ..., focando no(a) .... 
 

As atividades foram desenvolvidas com visita in loco (quando houver) no dia(s) XX/XX/XXXX, com prévio aviso do inicio da auditoria feita pelo Ofício 

XXX/XXXX-UCCI. 

 

Durante as atividades não percebemos restrição ou resistência imposta à UCCI pela Secretaria .... 

 
As ações do Sistema de Controle Interno – SCI seguem o limite da responsabilidade solidária imposta constitucionalmente a seus membros, buscando equilíbrio 

entre o caráter fiscalizador e o caráter preventivo. 

 
Esta Auditoria em especial, tem como foco a qualidade dos serviços prestados pelo Executivo no que tange a conservação dos medicamentos adquiridos.  

 

I – Escopo do Trabalho 

 

As atividades consideraram os princípios aplicados à Administração Pública, as Leis (especificar todas as Leis, decretos, resoluções, manuais que foram utili-

zados como base para realização da Auditoria). 
 

As situações evidenciadas são resultado da análise in loco, por meio de amostragem. Primando (objetivo da auditoria). 

 
Este relatório não esgota os pontos críticos merecedores de atenção por parte da UCCI pertencentes à Secretaria ..., que serão objeto de acompanhamento num 

próximo período. 

 

II – Resultado dos Exames 

Os Controles Internos evidenciados nos achados e recomendações é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, utilizado 
com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidas sejam alcançados. 

Com base em elementos de conhecimento prévio, considerando o Planejamento Anual de Auditoria Interna e ainda, o estudo repassando pelo Projeto APRIMORA 

(o trecho em destaque utilizar apenas nos Sistema do APRIMORA) apresentamos a seguir o resultado dos exames de avaliação dos controles internos: 
   

1-(Descrever o título do apontamentos/achados, numerando individualmente cada um. Quando forem do Programa APRIMORA constar a classificação) pelo 

seguinte fator: 

Achado: 

(Descrever os apontamentos/achados referente ao título, caso haja mais enumerar por inciso. Se for necessário adicionar fotos, tabelas e outros documentos para 

provar o apontamento.) 
 

Recomendação: 

(Descrever todas as recomendações referentes aos apontamentos/achados, seguindo a mesma enumeração dos apontamentos). 
 

Manifestação (somente no relatório conclusivo). 

(Transcrever o trecho correspondente do Ofício de resposta da Unidade auditada, conforme normas da ABNT). 

 

Conclusão: (somente no relatório conclusivo). 

(Descrever a conclusão, colocando na mesma sequencia dos achados se os mesmos foram solucionados ou não, baseando-se na manifestação da Unidade Audita-

da). 

 

III – Disposições Finais 

Salientamos a necessidade da confecção (preliminar) / execução (conclusivo) do plano de ação das medidas que serão tomadas para sanar os achados e recomen-

dações do referido relatório. 

Ressaltamos a Vossa Senhoria, que a análise fora realizada por procedimento de amostragem, cabendo ao setor auditado estender ações semelhantes às desenvolvi-
das por esta controladoria como forma de verificar na íntegra a situação. 

Ademais, quando da V. argumentação sobre as falhas detectadas, orientamos que nas possíveis providências a serem tomadas sejam destacadas, dentro das ações 

corretivas, o que, como, por que e quando será feito, além de quanto custará e quem fará. (preliminar) 
Ademais, damos como concluído a auditoria realizada no sistema de Transporte da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, sendo novamente verificada em 

época oportuna. (conclusivo) 

 
É o relatório. 

Unidade Central de Controle Interno, XX de XXXXXXX de 20XX. 

 

 

(NOME DO CONTROLADOR) 

Controlador(a) Interno(a) 
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ANEXO II – MODELO DE PLANO DE AÇÃO 

 

PLANO DE AÇÃO PARA APRIMORAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 

UNIDADE GESTORA:  

OBJETIVO: Atender as recomendações do Relatório nº XXXX/20XX da UCCI 

ANO DA ELABORAÇÃO: 2018 Última Revisão: 

  

DOCUMENTO BASE LEGAL PARA ELABORAÇÃO: Recomendações propostas na Auditoria Subsequente realizada pela Controladoria no Sistema 

de (nome do sistema) com foco em (descrição do foco), Relatório de auditoria nº XXXX/20XX. 

 

ATIVIDADE 

DE CON-

TROLE 

(CONTROLE 

SUGERIDO) 

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁ-

VEIS 

INÍCIO 

PREVISTO 

TÉRMINO 

PREVISTO 

  

Remume Atualizar Comissão de 
Farmacia e Terapêutica  

     

Remume Elaborar o perfil epide-

miológico e nosológico 

        

 
 

 

Primavera do Leste, XX de XXXXX de 20XX. 
 

 

 
 

 

 
 

_______________________________________________ 

NOME DO SECRETÁRIO 

Elaboração/Secretário de ... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________________ 

 

NOME DO PREFEITO 

Aprovação/Prefeito Municipal 
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ANEXO III – FLUXOGRAMA 
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TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO 
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PORTARIA Nº 024 DE 12 DE ABRIL DE 2022 

 

Baixa no Quadro de Servidores da Câmara Municipal, e dá outras provi-

dências. 

 

MANOEL MAZZUTTI NETO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-

CIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

no uso de suas atribuições legais; 

R E S O L V E 

 

Dar baixa no Quadro de Servidores da Câmara Municipal, dos registros do 

Senhor JOÃO JOSÉ DE ARRUDA CAMPOS, que exercia a função de 

Assessor Financeiro, designado pela Portaria nº 005 de 02 de Janeiro de 

2017, em razão do óbito ocorrido em 11 de abril de 2022. 

 

Registre-se, 

Publique-se. 

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

Em 12 de Abril de 2022. 

 

VER. MANOEL MAZZUTTI NETO 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 
 
 
 

 

O Brasão de Primavera do Leste foi criado por Luiz Humberto de Souza 

Barbosa e tem a seguinte simbologia: 

Soja, arroz e gado 

A economia. 

Sol e céu 

Um novo amanhecer. 

Trator e lavoura 

Uma nova plantação 

 

 

PODER LEGISLATIVO 


