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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

 

 

 

Trata-se de processo interno solicitando auditoria específica de alguns serviços 

oferecidos pela secretaria de Ação Social abrangendo os atos de gestão 

praticados nos últimos cinco anos.

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais. 

 

A modalidade de auditoria foi de 

amostragem e também analisando alguns

entrevista e visita in loco;

Setor de Ação Social do Município de Ibiraçu/ES relativos a pagamento de 

aluguel social, água e energia além da distribuição de cestas básicas aos 

beneficiários de programas 

assegurando à correta atribuição dos atos no atendimento a legalidade

avaliando os procedimentos adotados

internos e se refere aos atos de gestão praticados no períod

 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

achados encontram-se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI).

Márcia Regina Araújo da Silva

Auditora de Controle Interno/PMI

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

 

 

Apresentação 
 

processo interno solicitando auditoria específica de alguns serviços 

oferecidos pela secretaria de Ação Social abrangendo os atos de gestão 

praticados nos últimos cinco anos. 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

rma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

onstitucionais e legais.  

de auditoria foi de conformidade, utilizando técnica de 

e também analisando alguns processos específicos solicitados, 

visita in loco; com objetivo de certificar-se dos atos praticados 

Ação Social do Município de Ibiraçu/ES relativos a pagamento de 

aluguel social, água e energia além da distribuição de cestas básicas aos 

de programas sociais a população de baixa renda do município 

à correta atribuição dos atos no atendimento a legalidade

avaliando os procedimentos adotados e a eficiência e segurança dos controles 

internos e se refere aos atos de gestão praticados no período de 2015 a 2020.

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI).

jo da Silva 

ontrole Interno/PMI 

 

 

 

 

 

processo interno solicitando auditoria específica de alguns serviços 

oferecidos pela secretaria de Ação Social abrangendo os atos de gestão 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

rma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

, utilizando técnica de 

processos específicos solicitados, 

se dos atos praticados no 

Ação Social do Município de Ibiraçu/ES relativos a pagamento de 

aluguel social, água e energia além da distribuição de cestas básicas aos 

sociais a população de baixa renda do município 

à correta atribuição dos atos no atendimento a legalidade, 

e a eficiência e segurança dos controles 

o de 2015 a 2020. 

Todos os trabalhos desta auditoria, tais como: papéis de trabalho, anotações e 

se na Unidade Central de Controle Interno (UCCI). 

 

 



 

 

PREFEITURA 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 

Processo  

1237/2021 

 

Período auditado: 

Janeiro 2015 a Dezembro 

2020 

 

Responsável pelo órgão/entidade fiscalizada

Nome: Gisele Vieira Crema

Cargo: Secretária Municipal de 

Período: Janeiro 2021 até a presente data

Endereço:  

CPF e RG:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Técnica 

NOME 

Márcia Regina Araújo da Silva

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2021 

Modalidade de auditoria: 

 

CONFORMIDADE 

Plano de Auditoria:

Solicitação direta setor

Janeiro 2015 a Dezembro 

Período de realização da 

auditoria: 

23/02/2021 a 25/03/2021 

Processos apensos:

2304/2017 e 4138/2014

pelo órgão/entidade fiscalizada¹ 

Gisele Vieira Crema  

Secretária Municipal de Ação Social 

até a presente data  

Cargo 

Márcia Regina Araújo da Silva Auditora de controle Interno

 

Plano de Auditoria: 

Solicitação direta setor 

Processos apensos: 

2304/2017 e 4138/2014 

Matrícula 

Auditora de controle Interno 11589 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

 

1- ROL DE RESPONSÁVEIS

2- CONSIDERAÇÕES PRELIM

3- OBJETIVOS...............................

4- PROCEDIMENTOS DE AUD

5 – ACHADOS DE AUDITORIA

5.1 – Pagamento de aluguel Social..

5.2 – Pagamentos de energia e água............................................................

5.3 – Distribuições de cestas básicas.

6 – CONCLUSÃO......................

7 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

SUMÁRIO 

 

ROL DE RESPONSÁVEIS.......................................................................

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES........................................................

....................................................................................

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA.......................................................

ACHADOS DE AUDITORIA.....................................................................

Pagamento de aluguel Social................................................

Pagamentos de energia e água............................................................

Distribuições de cestas básicas.................................................

.........................................................................................

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES...........................................................

................................01  

..............................01  

..............................01  

.................................01 

...............................02 

......................................................................03 

Pagamentos de energia e água.....................................................................03 

..............................03 

..........................................................03 

...............................04 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

 

1 

 

  1 – ROL DE RESPONSÁVEIS: 

 

Gisele Vieira Crema – Secretária Municipal de Ação Social 

 

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

Cumprindo solicitação contida no processo nº 1237/2021, foi realizada 

auditoria, entre os dias 23/02/2021 a 25/03/2021, abrangendo os atos de 

gestão praticados no período janeiro 2015 a dezembro 2020. 

 

Os exames foram efetuados de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, 

na forma regulada por esta controladoria bem como em conformidade com as 

disposições constitucionais e legais, tendo como escopo a verificação 

documental dos seguintes pontos de auditoria: 

 

• Pagamento de aluguel social, água e energia dos beneficiários de 

programas assistenciais da Ação Social do Município de Ibiraçu; 

• Distribuição de cestas básicas aos beneficiários de programas 

assistenciais da Ação Social do município;  

 

 

3 – OBJETIVOS: 

 

Verificar se os atos de gestão realizados no setor de Ação Social, relativos ao 

escopo acima definido, atendem a legislação, em especial as Leis 3513/2013, 

lei 3514/2013 e as respectivas alterações (Lei 3709/2015 e 4062/2020). 

 

4 – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA: 

 

Os procedimentos adotados pela auditora foram desenvolvidos em 

conformidade com aqueles estabelecidos no Manual de Auditorias Internas. 
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Para início das atividades de auditoria foram verificados alguns processos 

(2304/2017 e 4138/2014 ainda vigentes por prorrogações); solicitada análise 

dos mesmos pela atual Secretária de Ação Social (Gisele). 

Durante período de verificação foi realizada uma visita ao setor para verificar o 

andamento das rotinas de liberação dos benefícios.  

Também foram verificados os processos de compra de cestas básicas para os 

anos de 2018, 2019 e 2020 sendo processos 6100/2017, 4908/2018 e 

5742/2019 respectivamente.  

A partir das informações obtidas na fase de planejamento e, considerando 

ainda, as constatações em campo, definimos para cumprimento do Plano de 

Auditoria nº 003/2021, a análise de dados obtidos no setor, entrevista e 

acompanhamento dos trabalhos in loco.  

 

5 – ACHADOS DE AUDITORIA: 

 

5.1 – Pagamento de aluguel social. 

O pagamento de aluguel social segue o que recomenda a lei, com o seguinte 

procedimento interno: a pessoa da entrada no setor de protocolo na prefeitura 

de Ibiraçu, após é encaminhado para a ação social realizar o estudo social da 

família solicitante, após o relatório do estudo social encaminha-se o processo 

para o setor jurídico da prefeitura analisar e emitir o parecer final e encaminhar 

a secretaria de ação social para os procedimentos de pagamento ou não do 

benefício ao solicitante.  

Pois bem, foram encontrados dois processos (2304/2017 e 4138/2014) com 

indícios de irregularidades que foi analisado por esta auditora e encaminhado 

para o jurídico comunicando as irregularidades encontradas para providências. 
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5.2 - Pagamentos de energia e água  

Na amostra selecionada não foi encontrado nada de relevante a ser destacado 

nesse relatório. Foi solicitada a secretária de ação social que, caso encontre 

algum processo que careça de apreciação; que seja encaminhado a esta 

auditora para análise. 

 

5.3 - Distribuições de cestas básicas 

As compras de cestas básicas são efetuadas mediante processo licitatório, 

seguindo os trâmites legais e foram analisados os processos (6100/2017; 

4908/2018 e 5742/2019) não sendo encontrado nenhum indício de 

irregularidade. 

A distribuição das cestas aos cidadãos é realizada no Cras as pessoas que se 

enquadram dentro das exigências de legalidade.  

Por hora não foi detectado algo que desabone a conduta dos envolvidos no 

processo de distribuição no período analisado.  

Foi solicitada a secretária de ação social que, caso encontre algum processo 

que careça de apreciação; que seja encaminhado a esta auditora para análise. 

Dessa forma, é possível afirmar que dentro do que foi analisado existe um 

controle e atendimento a legalidade. 

 

6 – CONCLUSÃO: 

 

Após auditoria realizada na Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal 

de Ibiraçu e, diante dos achados encontrados, as propostas de 

encaminhamento desta auditora para sanar as impropriedades encontradas 

com objetivo de atender a legislação além de prestar um serviço de qualidade 

dentro dos padrões ideais a população são: 

• Seja feito um acompanhamento mais próximo das famílias beneficiadas 
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pelo aluguel social do município a fim de evitar fraudes ou pagamentos 

indevidos, recomendo que a cada semestre seja feito uma visita a estas 

famílias pelo assistente social do Cras. 

• Na distribuição de cestas básicas, pagamento de água e energia as 

famílias cadastradas que sejam mantidas todo cuidado e esforço para 

atender sempre a legalidade; 

As recomendações apontadas aqui são medidas que se adotadas vão 

potencializar os serviços do setor, aumentar a eficiência e efetividade dos 

serviços oferecidos, além de maior segurança aos usuários que precisam 

utilizar os serviços ofertados na Secretaria de Ação Social, além de atender a 

legislação; dentre outros benefícios. 

 

7 – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES: 

 

No momento foram encontrados dois processos com indícios de irregularidades 

e encaminhado a procuradoria, especialmente a Lei 3513/2013, art 2º, 14º- 

dispõe sobre a criação e regulamentação dos benefícios eventuais; IN SBE 

01/2015 – Cadastramento e atendimento a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social município de Ibiraçu, entre outras leis pertinentes a 

matéria.  

Os papéis de trabalho e achados encontram-se a disposição na Unidade 

Central de Controle Interno (UCCI). 

 

É o relatório. 

 

Ibiraçu (ES), 18 de maio de 2021. 

 

___________________________________ 

Márcia Regina Araújo da Silva – AMCI/PMI 

Matrícula 1158 


