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1. Objetvos

1.1. Discorrer  sobre a  forma de realização das  atribuições  pertieites  ao
setor de Auditoria Iiteria/Coitrole Iiterio, respoisável pela aiálise da
coiformidade  dos  processos,  pela  realização  de  auditorias  e  pelo
acompaihameito das diversas atvidades deseivolvidas io âmbito da
autarquia.

2. Responsabilidades

ÁREAS
RESPONSABILIDADE

Autoridade
DIRETA INDIRETA

AUDIN

           

X

Realizar  auditorias  e  elaborar  os
respectvos relatórios, pareceres, laudos
e  estudos,  além    de    acompaihar,
fscalizar    e    avaliar    a    gestão
admiiistratva,  prevideiciária,
fiaiceira,  coitábil,   patrimoiial   e de
recursos   humaios  da  Maiaus
Previdêicia,  formulaido  as  sugestões
pertieites,  além  de  prestar
iiformações ao CMP.

GERAFI
X

Eicamiihar os processos de pagameito
com  relação  direta  de  dispêidios
fiaiceiros.  Eicamiihar  a  resposta  às
solicitações  da  CGM  para  aiálise  e
parecer pela coiformidade.

SMAN/COMPREV X
Eicamiihar  os  processos  de
aposeitadorias,  peisão  e  revisão  geral
de beiefcios prevideiciários.

PRESI X Solicitar  auditorias  específcas  e
poituais.

CMP

X Aialisar o Relatório Meisal de Coitrole
Iiterio,  solicitar  os  esclarecimeitos
iecessários  e  expedir  parecer  de
aprovação.  Aprovar  o  procedimeito
iiterio do setor.
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3. Referências

3.1. Consttuição  da  República  Federatva  do  Brasili  de  05/10/1988  e
Emendas  Consttucionais  n.º  20/1998i  41/2003i  47/2005i  70/2012i
88/2015i 103/2019.

3.2. Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal nº 33i de 24/04/2014
(Aplica ao servidor público, io que couber, as regras do regime geral da
previdêicia social sobre aposeitadoria especial). 

3.3.    Lei  Complementar  n.º  101i  de  04/05/2001  (Normas de  fiaiças
públicas  voltadas  para  a  respoisabilidade  ia  gestão  fscal  e   outras
providêicias).

 
3.4.   Lei  Complementar nº. 08 de 03/12/1970  (Programa de Formação do

Patrimôiio do Servidor Público e outras providêicias).

3.5.     Lei nº 8.213i de  24/07/1991 (Dispõe sobre os Plaios de Beiefcios da
Previdêicia Social e dá outras providêicias).

3.6. Lei  n.º  8.666i  de  21/06/1993 (Regulameita  o  art.  37,  iiciso XXI,  da
Coisttuição  Federal,  iisttui  iormas  para  licitações  e  coitratos  da
Admiiistração Pública e dá outras providêicias).

3.7. Lei  nº  14.133i  de  01/04/2021  (Lei  de  Licitações  e  Coitratos
Admiiistratvos).

3.8. Lei n.º 4.320i de 17/03/1964 (Normas Gerais de Direito Fiiaiceiro  para
elaboração  e  coitrole  dos  orçameitos  e  balaiços  da  Uiião,  dos
Estados, dos Muiicípios e do Distrito Federal).

3.9.      Lei nº 7.713i de 22/12/1988 (Altera a legislação do imposto de reida e
dá outras providêicias).

3.10.      Lei n.º 870i de 21/07/2005 e alterações (Reestrutura o Regime Próprio
de Previdêicia Social deste Muiicípio).

3.11.   Lei n.º 2.419i de 29/03/2019 (Dispõe sobre a estrutura orgaiizacioial
da   Maiaus Previdêicia e dá outras providêicias).

3.12. Lei n.º 2.702 de 06/11/2020 (Altera dispositvos da  Lei i.º 2.419, de
29/03/2019,  que  dispõe  sobre  a  Maiaus  Previdêicia  e  dá  outras
providêicias)
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3.13. Lei nº 716i de 04/11/2003 (Defie o que é obrigação de pequeio valor
para a Fazeida Pública Muiicipal).

3.14. Lei  nº  1.724i  DE  30/04/2013  (Dispõe  sobre  o  parcelameito  e
reparcelameito  de  débitos  prevideiciários  eitre  o  Muiicípio  de
Maiaus  e  o  Fuido  Úiico  de  Previdêicia  do Muiicípio  de  Maiaus
(MANAUSPREV), e dá outras providêicias).

3.15. Lei nº 2.423i de 10/12/1996 (Dispõe sobre a Lei Orgâiica do Tribuial de
Coitas do Estado do Amazoias e dá outras providêicias).

3.16. Lei nº 13.709i de 14/08/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD).

3.17. Leis  de  Reajustes  de  Vencimentos –  Diversas  (vide Matriz  de
Iiformação Documeitada Exteria).

3.18. Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas n.º 02i de
02/04/2014 (Dispõe sobre as coicessões de aposeitadorias, reformas,
traisferêicia  para  a  reserva  remuierada  e  peisões  e  estabelece  os
procedimeitos  e  documeitos  iecessários  à  aiálise  e  apreciação  da
legalidade para fis das respectvas coicessões).

3.19.    Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas n.º 10i de
19/08/2015 (Altera  a  resolução  iº  02/2014  que  dispõe  sobre  as
coicessões de aposeitadorias,  reformas,  traisferêicia para a reserva
remuierada  e  peisões  e  estabelece  os  procedimeitos  para  fis  de
registros das respectvas coicessões).

3.20. Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas nº. 04i de
16/03/2016  (Dispõe  sobre  a  apreseitação  das  coitas  aiuais  dos
ordeiadores de despesa e dos demais respoisáveis por diiheiros, beis
e valores públicos, das autarquias, das fuidações e dos fuidos especiais
do poder público estadual e muiicipal).

3.21. Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas nº. 08i de
24/03/2011 (Dispõe sobre o exame das coitas dos  órgãos gestores de
RPPS). 

3.22. Resolução Conselho Nacional de Justça nº 303 de 18/12/2019 (Dispõe
sobre  a  gestão  dos  precatórios  e  respectvos  procedimeitos
operacioiais io âmbito do Poder Judiciário).

3.23. Resolução Conselho Monetário Nacional  nº 4.963 de 25/11/2021  e
alterações  (Dispõe  sobre  as  aplicações  dos  recursos  dos  regimes
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próprios de previdêicia social iisttuídos pela Uiião, Estados, Distrito
Federal e Muiicípios).

3.24. Resolução  n.º  002/2018-CMP/Manaus  Previdência  (Aprova  a
sistemátca de parcelameitos para pagameitos retroatvos de valores
decorreites de aposeitadoria e peisão).

3.25. Portaria  do Ministério da Previdência Social  nº 402i de 10/12/2008
(Discipliia  os  parâmetros  e  as  diretrizes  gerais  para  orgaiização  e
fuicioiameito  dos  regimes  próprios  de  previdêicia  social  dos
servidores públicos ocupaites de cargos efetvos da Uiião, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Muiicípios). 

3.26. Portaria Ministério da Fazenda nº 464i DE 19/11/2018 (Dispõe sobre as
iormas  aplicáveis  às  avaliações  atuariais  dos  RPPSs  da  Uiião,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Muiicípios e estabelece parâmetros
para a defiição do plaio de custeio e o equacioiameito do defcit
atuarial).

3.27.    Portaria do Ministério da Previdência Social nº 6.209i de 16/12/1999
(Procedimeitos  operacioiais  para  a  realização  da  compeisação
prevideiciária  eitre  o  RGPS  e  os  regimes  próprios  de  previdêicia
social). 

3.28. Portaria do Ministério da Previdência Social nº 519/2011 (Dispõe sobre
as  aplicações  dos  recursos  fiaiceiros  dos  Regimes  Próprios  de
Previdêicia  Social  iisttuídos  pela  Uiião,  Estados,  Distrito  Federal  e
Muiicípios).

3.29. Portaria  do Ministério  da Previdência  Social  nº 154i  de 15/05/2008
(Discipliia  procedimeitos  sobre  a  emissão  de  certdão  de  tempo de
coitribuição pelos regimes próprios de previdêicia social).

3.30. Portaria da Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho nº 15.829i
de  02/07/2020 (Dispõe  sobre  a  operacioialização  da  compeisação
fiaiceira  eitre  o  Regime  Geral  de  Previdêicia  Social  e  os  regimes
próprios de previdêicia social da Uiião, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Muiicípios e destes eitre si).

 
3.31. Portaria  nº.  058/2016-GP/MANAUS  PREVIDÊNCIAi  de  11/05/2016

(Critérios e procedimeitos gerais a serem adotados para a realização
das avaliações de estágio probatório para os cargos efetvos io âmbito
da Maiaus Previdêicia).
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3.32. Decreto Municipal n.º 3.984 de 19/02/2018 (Dispõe sobre os critérios
para coicessão de passageis e diárias aos servidores do Muiicípio de
Maiaus e dá outras providêicias).

3.33.   Decreto  Municipal  n.º  4.456i  de  19/06/2019 (Dispõe  sobre  a
competêicia para coicessão de passageis e diárias Maiaus Previdêicia
e dá outras providêicias).

3.34. Decreto  Municipal  n.º  8.243i  de  29/12/2005 (Especifca  as  doeiças
graves,  coitagiosas  ou  iicuráveis  para  efeito  de  aposeitadoria  por
iivalidez).

3.35. Decreto Municipal n.º 4.763i de 06/03/2020 (Dispõe sobre o Cartão de
Pagameito  do  Goverio  Muiicipal  -  CPGM,  como  forma  de  prover
despesas  pelo  regime  de  adiaitameito  io  âmbito  do  Muiicípio  de
Maiaus e dá outras providêicias).

3.36.  Decreto  Municipal  4.846/2020i  de  18/06/2020 (Dispõe  sobre  o
Regimeito Iiterio da Maiaus Previdêicia e dá outras providêicias)

3.37.     Manual  de  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  –  Tesouro
Nacional.

3.38. Instrução  de  Procedimentos  Contábeis  –  IPC  –  14  –  Ministério  da
Fazenda (Procedimeitos Coitábeis Relatvos aos RPPS).

3.39.      Instrução  Normatva  da  Secretaria  de  Previdência  Social  nº  1i  de
22/07/2010  (Estabelece  iistruções  para  o  recoihecimeito,  pelos
Regimes  Próprios  de  Previdêicia  Social  da  Uiião,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Muiicípios,  do  direito  à  aposeitadoria  dos
servidores públicos com requisitos e critérios difereiciados, de que trata
o art.  40, § 4º, iiciso III da Coisttuição Federal, com fuidameito ia
Súmula  Viiculaite  iº  33  ou  por  ordem  coicedida  em  Maidado  de
Iijuição).

3.40.    Norma  Brasileira  –  ABNT  NBR  ISO  9001:2015i  de  30/09/15  (Dispõe
sobre os requisitos do sistema de gestão da qualidade).

3.41. Manual  do  Pró-Gestãoi  versão  3.3i  de  20/12/2021 (Programa  de
Certfcação  Iisttucioial  e  Moderiização  da  Gestão  dos  Regimes
Próprios de Previdêicia Social da Uiião, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Muiicípios).
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3.42. Polítca  de  Segurança  da  Informação  e  Comunicação  da  Manaus
Previdência – POSIC-MANAUSPREV.

3.43. Manuais das diversas áreas da autarquia.

3.44. Procedimentos das diversas áreas da autarquia.

3.45. IT.AUDIN.01 – Instrução de Trabalho (Orieita os servidores lotados io
setor acerca das medidas que devem ser adotadas ieste período quaito
à aiálise processual, aos prazos, à forma de cumprimeito de joriada de
trabalho e demais rotias admiiistratvas).

4. Defnições
 

4.1. APR: Autorização de Aplicação e Resgate.

4.2. ASTEC: Assessoria Téciica.

4.3. AUDIN: Auditoria Iiteria.

4.4. Auditorias  Pontuais: Auditorias  realizadas  em  virtude  de  solicitações
demaidadas de diversos setores.

4.5. Auditorias  Regulares: Auditorias  previstas  io  Programa  Aiual  de
Auditoria e demais auditorias rotieiras realizadas pelo setor.

4.6. Call Center  :   Ceitral de Ateidimeito telefôiico e via webchat ao público
exterio à Maiaus Previdêicia.

4.7. CGM: Coitroladoria Geral do Muiicípio de Maiaus.

4.8. Checklist   de  Análise  :  Lista  de  verifcação  utlizada  em  apoio  para
elaboração  de  pareceres  téciicos,  laudos  téciicos  e  relatórios  de
auditoria. São elaborados checklists específcos por assuito.

4.9. Checklist   de  Auditoria  :  Lista  de  verifcação  específca  para  cada
atvidade a ser auditada meisalmeite, coiteido perguitas destiadas a
verifcar a coiformidade da realização de cada uma delas,  de acordo
com suas especifcidades.

4.10. CMM:  Câmara Muiicipal de Maiaus.

4.11. CMP:  Coiselho Muiicipal de Previdêicia.
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4.12. COFIS: Coiselho Fiscal.

4.13. COMINV: Comitê de Iivestmeitos.

4.14. COMPREV: Setor de Compeisação Prevideiciária.

4.15. Despacho Técnico: Maiifestação e/ou recomeidação de acordo com o
caso específco.

4.16. GERAFI: Gerêicia de Admiiistração e Fiiaiças.

4.17. GLPI: Sistema de chamados de suporte ao STIN.

4.18. GRCP: Guia de Recolhimeito de Coitribuições Prevideiciárias.

4.19. Indicadores: Plaiilhas específcas para verifcação do alcaice de metas.

4.20. JMPM: Juita Médico-Pericial do Muiicípio

4.21. Laudo Técnico: Laudo sobre a coiformidade das despesas de acordo
com  as  iormas  e  legislação  vigeite.  Iiclusive  ressarcimeito  de
coitribuições prevideiciárias.

4.22. LDO: Lei de Diretrizes Orçameitárias.

4.23. LOA: Lei Orçameitária Aiual.

4.24. LRF: Lei de Respoisabilidade Fiscal.

4.25. M  emorando  :  Meio  documeitado  de  traismitr/solicitar  iiformações
para outro setor da autarquia.

4.26. M  emorando   Circular  :  Meio  documeitado  de  traismitr/solicitar
iiformações  para  diversos  setores  da  autarquia  em  um  úiico
documeito.

4.27. Parecer Técnico: Parecer téciico sobre a legalidade e coiformidade da
coicessão  de  aposeitadoria  e  peisão,  bem  como,  da  revisão  de
beiefcios.

4.28. PIS/PASEP: Coitribuição  social  de  iatureza   tributária   devida  pelas
pessoas jurídicas.

4.29. PPA: Plaio Pluriaiual.
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4.30. PRESI: Presidêicia.

4.31. Programa Anual de Auditoria: Documeito em que são plaiejadas as
auditorias meisais  a serem realizadas  pela AUDIN ias  diversas  áreas
mapeadas/maiualizadas da autarquia.

4.32. PROTUS: Protocolo Iitegrado da Prefeitura Muiicipal de Maiaus.

4.33. QDD: Quadro de Detalhameito da Despesa.

4.34. R  elatório   de Auditoria/Controle Interno  : Meio documeitado utlizado
para registrar e iiformar ao destiatário o resultado de uma auditoria,
descreveido as coiformidades e ião coiformidades ideitfcadas.

4.35. RGPS: Regime Geral de Previdêicia Social.

4.36. RPPS: Regime Próprio de Previdêicia Social.

4.37. SATE: Setor de Ateidimeito.

4.38. SCONT: Setor de Coitabilidade.

4.39. SEMEF: Secretaria Muiicipal de Fiiaiças e Teciologia da Iiformação.

4.40. SFIN: Setor Fiiaiceiro.

4.41. SGEP: Setor de Gestão de Pessoas.

4.42. SICS: Sistema de Coitrole Estatstco de Ateidimeito ao Segurado.

4.43. SIGED: Sistema Iitegrado de Gestão Eletrôiica de Documeitos.

4.44. SISPREV: Sistema Prevideiciário.

4.45. SMAN:  Setor de Maiuteição de Beiefcios.

4.46. SMAT: Setor de Maiuteição e Material.

4.47. SPLAN: Setor de Plaiejameito.

4.48. STIN: Setor de Teciologia da Iiformação.

4.49. SUPINV: Superiiteidêicia de Iivestmeitos.

_____________________________________________________________
9/68

Cópia Não Controlada quando impressa ou salva no computador.



ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA

Código: PRO.AUDIN.01

Versão: 08   Data: 07.06.2022

4.50. TCE/AM: Tribuial de Coitas do Estado do Amazoias.

4.51. Tramitar: Dar aidameito ao processo.

5. Considerações Gerais

5.1. A Auditoria  Iiteria  é  respoisável  pela  aiálise  dos  processos  de
aposeitadoria, peisão e revisão e por auditar a folha de pagameito de
aposeitados e peisioiistas. Além disso, este setor também aialisa os
processos de despesas, iiclusive aqueles refereites a ressarcimeitos de
coitribuições  prevideiciárias  recolhidas  iidevidameite.  Ademais,
realiza  auditorias  meisais  de  coiformidade  ias  diversas  áreas  da
autarquia, por meio de aiálise documeital, das quais presta coitas ao
CMP.

5.2. A eitrada e saída de processos e documeitos  é coitrolada, assim como
as  coistatações  de  auditoria.  Para  isso,  são  utlizadas  as  plaiilhas
Processos  Prevideiciários  e  Despesa  (Aiexo  01),  Coitrole  de
Documeitos Recebidos (Aiexo 02) e Coistatações de Auditoria (Aiexo
03).

5.3. Todo Memoraido (Aiexo 04), Memoraido Circular (Aiexo 05), Parecer
Téciico  (Aiexo  06),  Laudo  Téciico  (Aiexo  07),  Despacho  Téciico
(Aiexo 08), Relatórios de Auditoria (Aiexo 09) e Checklist de Auditoria
(Aiexo 10) elaborado por esta AUDIN deve ser registrado ia respectva
aba do arquivo Documeitos Expedidos (Aiexo 14).

5.4. Todo  documeito  criado  io  setor  deverá  coiter  a  ideitfcação  do
servidor que elaborou a miiuta e o campo destiado à assiiatura da
chefa imediata.

6. Procedimentos

6.1. Recebimento de Processos

6.1.1. Os  processos  fsicos  e/ou  digitais  serão  recebidos  ios  sistemas
PROTUS, SISPREV e SIGED.

6.1.2. Quaito  aos  processos  fsicos,  someite  deverão  ser  recebidos  io
sistema quaido a cópia fsica chegar ao setor.
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6.1.3. Sempre  observar  se  o  processo  trata  de  assuito  correlato  às
atvidades da AUDIN aites de receber, pois caso coitrário, deverá ser
devolvido ao setor de origem.

6.1.4. Recebido  o  processo,  alimeitar  os  dados  ia  plaiilha  Processos
Prevideiciários  e  Despesa (Aiexo  01),  iiformaido  o  prazo  para
aiálise, coiforme o assuito, e realizaido a distribuição ao servidor
que estver  “ia vez”  coiforme ordem preestabelecida.  O processo
também  deverá  ser  distribuído  ao  servidor  io  sistema  SIGED.
Haveido  processo  fsico,  este  será imediatameite  eitregue  ao
servidor respoisável pela aiálise.

6.2. Análise dos Processos

6.2.1. Diariameite, a plaiilha  Processos Prevideiciários e Despesa (Aiexo
01)  deverá  ser  coisultada  pelos  servidores  para  verifcação  da
quaitdade de processos a serem aialisados por cada um, bem como
do prazo estabelecido, deveido ser priorizada a aiálise daqueles cujo
prazo está mais próximo de expirar.

6.2.2. A chefa imediata, juitameite com servidor previameite desigiado
para  esta  atvidade,  compaihará  o  aidameito  dessas  aiálises,
cuidaido para que os processos sejam expedidos deitro dos prazos
estabelecidos.

6.2.3. Os processos devem ser aialisados cuidadosameite, com apoio do
Checklist de  Aiálise  (Aiexo  15) aplicável,  seja  ia  aiálise  de
coicessões  de  beiefcios  ou  suas  revisões,  aiálise  de  despesas,
iiclusive ressarcimeitos. Os referidos checklists estão dispoiíveis ia
pasta “P:\setores\AUDIN\2022\CHECKLISTS”.

6.2.4. Em situações excepcioiais,  ião seido possível aialisar os processos
io prazo previsto, deverá ser provideiciado o sobrestameito digital
e/ou fsico, iiformaido a data de eitrada e saída do sobrestado io
Coitrole de Sobrestameitos – Processos e Documeitos (Aiexo 11).

6.2.5. Haveido a perda de prazo sem o devido sobrestameito, registrar a
justfcatva io coitrole  (Aiexo 12).

6.2.6. O resultado das aiálises deve ser registrado io documeito específco
para cada caso: a) Parecer Téciico (Aiexo 06) io caso de beiefcios
de  aposeitadoria  ou  peisão,  iiclusive  com  ressalvas,   e  suas
revisões; b) Laudo téciico (Aiexo 07) io caso de despesas, iiclusive
ressarcimeitos;  c)  Despacho  Téciico  (Aiexo  08)  io  caso  de
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maiifestação  ou  recomeidação de  acordo com o caso  específco,
bem como ia homologação de pagameito de retroatvo em fuição
de revisão do beiefcio.

6.2.7. Quaido o processo for expedido com maiifestação, recomeidação
ou ressalva, a ião coiformidade ideitfcada deverá ser registrada ia
plaiilha Coistatações de Auditoria (Aiexo 03).

6.2.8. Em se  trataido  da expedição de Parecer  Téciico  (Aiexo 06)  pela
coiformidade  de  coicessão  de  aposeitadoria  por  iivalidez,
preeicher o coitrole de Aposeitadorias por Iivalidez (Aiexo 13).

6.2.9. Os processos prevideiciários  passarão por  auditoria  amostral  para
verifcação da coiformidade da aiálise realizada pelos servidores. As
observações ideitfcadas duraite essa auditoria serão registradas io
Coitrole de Saídas Não Coiformes (Aiexo 28). A fial de cada mês,
os  servidores  deverão  coisultar  io  coitrole  as  observações
pertieites às aiálises que realizaram, como forma de aprimorar a
realização da atvidade.

6.2.10. Todos os documeitos listados io item 6.2.6.  serão assiiados pela
auditora-chefe.

6.3. Expedição de Processos

6.3.1. Numerar o documeito (parecer, laudo, despacho) ia respectva aba
do  arquivo  Documeitos  Expedidos  (Aiexo  14).  Salvar  io  formato
origiial  ia  pasta  “P:\setores\AUDIN\2022\DOCUMENTOS
EXPEDIDOS”. Seido o processo digital, traisformar o documeito a
ser iiserido io processo para o formato PDF, iiserir o documeito io
sistema SIGED, eicamiihar para aiálise e assiiatura digital da chefa
imediata.  Após  assiiado,  salvar  cópia  do  documeito  ia  pasta
“P:\setores\AUDIN\2022\ARQUIVO DIGITAL”,  tramitar  para  o  setor
de destio e iiformar a saída ia plaiilha Processos Prevideiciários e
Despesa (Aiexo 01).

6.3.2. Seido o processo fsico,  imprimir o documeito e eicamiihar para
aiálise e assiiatura da chefa imediata.  Após assiiado, iumerar as
págiias,  digitalizar  cópia,  salvar  ia pasta “P:\setores\AUDIN\2022\
ARQUIVO DIGITAL”, iiserir o documeito io processo, aiotar ia capa
do processo a sigla do setor de destio e a data do eivio, tramitar
ios sistemas para eitregar ao destiatário.
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6.4. Auditorias Regulares

6.4.1. Aiualmeite,  a  AUDIN elaborará  o  Programa  Aiual  de  Auditoria
(Aiexo 16), defiiido quais atvidades, deitro de cada graide área
mapeada e/ou maiualizada, serão auditadas em cada mês;

6.4.2. O  Programa  será submetdo  à  aprovação  do  CMP  e,  uma  vez
aprovado,  as  auditorias  serão executadas  coiforme o  documeito,
cabeido à AUDIN justfcar o ião cumprimeito, caso ocorra;

6.4.3. Haveido iecessidade de alteração do Programa, posteriormeite à
aprovação, este deverá ser submetdo iovameite à deliberação do
CMP;

6.4.4. Meisalmeite,  a  AUDIN  expedirá  Memoraido  Circular  (Aiexo  05)
solicitaido das diversas áreas as evidêicias para fis de auditoria,
exceto quaido for  possível  acessá-las diretameite ia rede/site da
autarquia ou quaido o processo já for aialisado rotieirameite por
este  setor,  como  acoitece  com  as  seguiites  atvidades:  ÁREA
ADMINISTRATIVA  –  CONTRATOS/COMPRAS/LICITAÇÕES,
BENEFÍCIOS  –  CONCESSÃO  E  REVISÃO  e  CONTÁBIL/FINANCEIRA  –
APURAÇÃO DE PAGAMENTO DO PASEP.

6.4.5. As iiformações acerca das evidêicias aialisadas serão compiladas,
trimestralmeite, io Relatório de Coitrole iiterio (Aiexo 09), o qual
será eicamiihado para aiálise do CMP, bem como apreseitado em
reuiião do referido Coiselho para fis de esclarecimeito de dúvidas
e posterior aprovação;

6.4.6. Basicameite, as iiformações verifcadas em cada atvidade serão as
seguiites,  podeido  ser  complemeitadas  com  demais  evidêicias,
quaido iecessário:

- ADMINISTRATIVA – CONTRATOS COMPRAS E LICITAÇÕES:

Todo processo de aquisição/coitratação passará pela aiálise desta
AUDIN, aites do pagameito, a fm de que seja atestada a coiformidade da
iistrução  processual,  com  base  em  checklist de  aiálise  (Aiexo  15),
dispoiibilizado pelo SMAT, que especifcará toda a documeitação requerida,
coiforme  as  especifcidades  de  cada  processo,  as  quais  poderão  variar,
depeideido  do  caso,  coiforme  previsto  io  Procedimeito  PRO.SMAT.05.
Além disso, haveido iovas aquisições, coitratações, aditameitos coitratuais
ou  coivêiios,  a  aiálise  também  coisiderará  os  requisitos  defiidos  ios
procedimeitos  PRO.SMAT.01,  que  defie  o  padrão  para  a  aquisição  de
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produtos  e  serviços,  PRO.SMAT.06,  que  trata  dos  aditvos  coitratuais,  e
PRO.SMAT.07,  que trata  dos  coivêiios.  A aiálise  da AUDIN será realizada
coiforme descrito io item 6.2. 

Esses processos também serão aialisados pela Iispetoria da SEMEF,
para fis de aprovação do Programa de Desembolso que, se aprovado, será
eiviado ao SFIN  para pagameito e, se ião aprovado, esta AUDIN receberá
iotfcação  do  iispetor  via  e-mail  para  provideiciar  juito  ao  setor
respoisável a correção das iicoisistêicias verifcadas, por meio da devolução
do processo com Despacho Téciico (Aiexo 8). As observações coitdas io
referido  despacho deverão ser  registradas  ia  plaiilha  de  Coistatações  de
Auditoria (Aiexo 3).

Na ocasião da elaboração do Relatório de Coitrole Iiterio (Aiexo
09) será realizada a compilação dos dados relatvos ao trimestre aialisado,
por  classifcação  e  quaitdade  de  laudos  expedidos,  coiforme  exemplo
abaixo: 

CLASSIFICAÇÃO JAN FEV MAR

ADIANTAMENTO - 1 -

ANUIDADE - - -

COMPRA - - 1

CONTRATO 6 26 27

FOLHA DE PAGAMENTO 3 4 4

HONORÁRIOS PERICIAIS - - -

INSCRIÇÃO - 2 1

PASSAGENS E DIÁRIAS 2 3 -

RECOLHIMENTO PIS/PASEP 2 1 1

REEMBOLSO - 4 1

RESSARCIMENTO PREVIDENCIÁRIO 10 11 7

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1 1 1

TOTAL/MÊS 24 53 43

TOTAL/GERAL 120

Além disso, serão iiformados quais pagameitos fazem parte de cada
uma das classifcações defiidas, com destaque para assuitos relevaites.

Com base ia plaiilha Coistatações  de Auditoria (Aiexo 03) serão
eleicadas,  io  referido  relatório,  a  quaitdade  de  ião  coiformidades
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eicoitradas ios processos e os perceituais de iicidêicia de cada uma delas,
coiforme exemplo abaixo:

 Também evideiciaremos o iúmero dos  processos  em que foram
ideitfcadas cada uma das coistatações.

Essa mesma plaiilha será dispoiibilizada aos setores eivolvidos para
ciêicia acerca das coistatações ideitfcadas ia pasta “P:\arq-eitre-setores”. 

Também  coistarão  io  relatório  as  iiformações  acerca  do
cumprimeito  dos  prazos  estabelecidos  pela  AUDIN  para  a  aiálise  dos
processos  admiiistratvos,  bem  como  as  justfcatvas  para  os  casos  de
sobrestameito ou perda do prazo.

- ADMINISTRATIVA – AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO:

A  fm  de  verifcar  se  a  atvidade  está  seido  realizada  coiforme
previsto io Procedimeito  PRO.SGEP.03 – Procedimeitos Operacioiais, e ia
Portaria  iº  058/2016-MANAUS PREVIDÊNCIA,  serão  solicitadas  ao  SGEP as
seguiites evidêicias:

 Coitroles  utlizados  pelo  setor  para  garaitr  a  execução  da
atvidade  ios  prazos  estabelecidos,  coiteido  as  seguiites
iiformações sobre a situação atual  de cada servidor efetvo:  as
avaliações  já  realizadas,  as  que  estão  previstas,  bem  como  o
parecer pela aptdão/iiaptdão, io caso dos que já passaram pelas
quatro avaliações;

 Números dos processos SIGED que coiteiham a documeitação
refereite  à  avaliação  de  estágio  probatório  de  servidores
escolhidos aleatoriameite por esta AUDIN, para fis de verifcar,
por  amostragem,  se  seguiram  o  rito  previsto  ia  portaria
supracitada;

_____________________________________________________________
15/68

Cópia Não Controlada quando impressa ou salva no computador.

file:///P:/arq-entre-setores


ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA

Código: PRO.AUDIN.01

Versão: 08   Data: 07.06.2022

 Iiformações, quaido houver, acerca da iistauração de processo
admiiistratvo duraite o período de estágio probatório, teido em
vista a gravidade de ação ou omissão do servidor io desempeiho
do cargo;

 Composição da  Comissão Especial de Avaliação de Desempeiho,
prevista ia referida Portaria,  mediaite apreseitação do ato de
desigiação  e  de  evidêicias  dos  processos  por  ela
supervisioiados.

Tais iiformações serão aialisadas da seguiite forma:

 Os  coitroles  serão  aialisados  para  fis  de  verifcar  se  coitêm
todas as iiformações iecessárias ao devido acompaihameito das
avaliações realizadas  e a realizar,  dos seus respectvos prazos  e
demais  iiformações  relevaites,  taito  para  a  maiuteição  dos
registros quaito para a preveição das falhas;

 Nos  processos  que  forem  coisultados  via  sistema  SIGED  será
verifcada  a  coiformidade  com  os  procedimeitos  defiidos  ia
portaria suprameicioiada,  especialmeite io que diz respeito à
suspeisão  da  coitagem  do  período  de  estágio  probatório  ios
casos  por ela previstos,  ao cumprimeito dos critérios  defiidos
para a avaliação dos servidores, à coiformidade da composição da
Comissão  de  Avaliação,  à  iistrução  do  processo  com  todos  os
documeitos  iela  previstos,  à  coiformidade  da  iiterposição  de
recursos  por parte  do servidor  avaliado,  quaido for  o caso,  ao
parecer  da  Comissão  de  Avaliação  opiiaido  pela  aptdão  do
servidor,  quaido  este  atigiu  a  média  resultaite  das  quatro
avaliações realizadas;

 As  iiformações  acerca  da  abertura  de  processo  admiiistratvo
duraite o período de estágio probatório servirão para evideiciar o
cumprimeito ao disposto sobre ao assuito ia referida portaria;

 No  ato  de  desigiação  da  Comissão  Especial  de  Avaliação  de
Desempeiho  deve-se  verifcar  se  a  composição  da  referida
comissão  ateide  às  especifcações  defiidas  ia  portaria
supracitada.

Com  base  em  tais  iiformações,  será  preeichido  Checklist de
Auditoria  específco (Aiexo  10),  por  meio  do  qual  verifcaremos  a
coiformidade de 14 (quatorze) iteis.

- ADMINISTRATIVA – SAÚDE DE SEGURANÇA DO TRABALHO:

Solicitaremos  ao  SGEP  o  Plaio  de  Trabalho  de  Saúde  e
Seguraiça do Trabalho, que deverá coiter as atvidades previstas para o aio,
a periodicidade de realização e o prazo para coiclusão, io caso de atvidades
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ião coitiuas. Haveido iecessidade, esta AUDIN recomeidará melhorias io
referido  documeito,  as  quais  serão  solicitadas  formalmeite ao  setor,  que
apreseitará iovo documeito, coiteido a devidas alterações.

A partr dessas iiformações, solicitaremos as evidêicias de realização
das atvidades previstas, para fis de verifcação  do cumprimeito ios prazos
estabelecidos,  com  solicitação  das  devidas  justfcatvas  e  expedição  de
recomeidações de auditoria, quaido cabíveis.

- ADMINISTRATIVA – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO:

A  fm  de  verifcar  se  a  atvidade  está  seido  realizada  coiforme
previsto io Procedimeito  PRO.SGEP.04 – Treiiameito e Capacitação, serão
solicitadas ao SGEP as seguiites evidêicias:

 Plaio  Aiual  de  Treiiameito  e  Capacitação  da  Maiaus
Previdêicia;

 Evidêicia  do  eivio  do  Levaitameito  das  Necessidades  de
Treiiameito aos diversos setores da autarquia para fis de coleta
das demaidas de treiiameito;

 Plaiilha de Treiiameitos Geral;
 Plaiilha de Metas de Treiiameito e as ações realizadas para o seu

atigimeito,  bem  como  relatório  quadrimestral  coiteido  o
ranking de atigimeito da meta de treiiameito pelos servidores;

 Evidêicia  do  acompaihameito  das  avaliações  de  efcácia  dos
treiiameitos  realizados,  iiclusive  do  eivio  de  iotfcação  às
chefas imediatas acerca das avaliações com prazo a veicer.

As iiformações serão aialisadas da seguiite forma:

 Verifcar  se  foi  devidameite  elaborado  o  Plaio  Aiual  de
Treiiameito e Capacitação da Maiaus Previdêicia, refereite ao
aio  correite,  solicitaido,  por  amostragem,  as  evidêicias  da
comuiicação  acerca  da  dispoiibilização  dos  cursos  ao  setor
demaidaite para aqueles que coistarem io referido plaio como
“em  execução”  e  o  certfcado  de  coiclusão  daqueles  que
coistarem como “realizados”;

 Verifcar o documeito que eicamiihou a solicitação de demaidas
de  treiiameito  aos  diversos  setores  da  autarquia  para  fis  de
composição do plaio supracitado;

 Observar  se  a  Plaiilha  de  Treiiameitos  Geral  coitém  as
iiformações  iecessárias  para  realização  da  atvidade  e  se  está
devidameite preeichida;

 Verifcar, ia Plaiilha de Metas de Treiiameito e io relatório de
ranking o perceitual de atigimeito da meta aiual, por servidor,
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questoiaido o que está seido feito pelo SGEP para que esta seja
atigida aites do eicerrameito do exercício correite;

 Verifcar  a  situação  correite  das  avaliações  de  efcácia  dos
treiiameitos, sob a respoisabilidade de cada chefa imediata;

- ADMINISTRATIVA – ARQUIVO GERAL – ENVIO DE PROCESSOS AO TCE E GESTÃO

DOCUMENTAL:

A  fm  de  verifcar  se  a  atvidade  está  seido  realizada  coiforme
previsto  ios  Procedimeitos   PRO.SARQ.01  -   Gestão  Documeital  e
PRO.SARQ.02  –  Eivio  de  Processos  ao  TCE,  serão  solicitadas  ao  SARQ  as
seguiites evidêicias:

Acerca das atvidades de Gestão Documeital, apreseitar a seguiite
documeitação atualizada:

 Plaiilha de Não Coiformidades Detectadas;
 Coitrole de Arquivameito de Processos;
 Certfcados da últma calibração dos aparelhos Termohigrômetros;
 Plaiilha Coitrole de Temperatura e Umidade Relatva do Ar;
 Plaiilha Coitrole Geral de Arquivos;
 Checklist de Coiservação do Acervo Documeital.

Acerca das  atvidades de Eivio de Processos ao TCE,  apreseitar  a
seguiite documeitação atualizada:

 Coitrole de Processos Eiviados ao TCE;
 Peidêicias e-Coitas TCE.

As iiformações recebidas serão aialisadas da seguiite forma:

 A Plaiilha de Não Coiformidades Detectadas serve para registro
das impropriedades observadas ia aiálise que é realizada aites
do arquivameito do processo, seido que toda coistatação deve
ser eicamiihada ao setor respoisável para fis de ciêicia e/ou
correção,  coiforme  for  o  caso.  Escolheremos  amostra  de
processos para coisultá-los io sistema SIGED, a fm de verifcar a
ciêicia ao setor respoisável e as tratatvas realizadas para fis de
regularização;

 Na  Plaiilha  de  Coitrole  de  Arquivameitos  de  Processos
escolheremos amostra de processos para realização de coisulta ao
sistema SIGED, comparaido as iiformações iele coitdas com as
dispoiibilizadas ia plaiilha, a fm de observar a coiformidade dos

_____________________________________________________________
18/68

Cópia Não Controlada quando impressa ou salva no computador.



ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA

Código: PRO.AUDIN.01

Versão: 08   Data: 07.06.2022

dados.  Verifcaremos  também  as  abas  relatórios  aiuais  de
arquivameito,  que  demoistram  a  quaitdade  de  processos  e
documeitos recebidos e arquivados por mês;

 Verifcaremos os certfcados de calibração dos termohigrômetros
atualizados,  verifcaido se as calibrações estão seido realizadas
coiforme previsto io procedimeito  PRO.SARQ.01; 

 Quaito ao Coitrole  de Temperatura  e  Umidade Relatva do Ar,
verifcaremos se coistam os registros atualizados e se foi seguida a
periodicidade  de  medição  defiida  io  Procedimeito
PRO.SARQ.01; 

 Na  Plaiilha  Coitrole  Geral  de  Arquivos,  verifcaremos,  por
amostragem se as iiformações registradas estão atualizadas, bem
como coisultaremos alguis processos, para coistatar se o status
“arquivado” coista io sistema, coiforme registrado ia plaiilha; 

 Verifcaremos, aiida, o últmo Checklist de Coiservação do Acervo
Documeital, que serve para atestar se os processos e documeitos
são adequadameite acoidicioiados e maiuseados;

 No Coitrole  de Processos  Eiviados  ao  TCE,  verifcaremos se  os
processos  foram  eiviados  ao  Tribuial  deitro  do  prazo
estabelecido,  bem  como  se,  para  os  casos  de  perda  de  prazo,
foram registradas justfcatvas ia coluia “observações”;

 No  o  coitrole  de  Peidêicias  e-Coitas  TCE,  que  coitém  as
iiformações acerca das iicoisistêicias observadas ios processos
duraite as  auditorias  quiizeiais,  evideiciaremos se  a  atvidade
vem  seido  realizada  coiforme  previsto  io  procedimeito
PRO.SARQ.02.

- ADMINISTRATIVA – ALMOXARIFADO:

A  fm  de  verifcar  se  a  atvidade  está  seido  realizada  coiforme
previsto  io  Procedimeito   PRO.SMAT.03  que  trata  da  ideitfcação,
armazeiameito  e  coitrole  de  materiais  serão  solicitadas  ao  SMAT  as
seguiites evidêicias:

 Apreseitar  os  Termos  de  Respoisabilidade  da  Estrutura
Operacioial de setores escolhidos aleatoriameite por esta AUDIN,
para fis de realização de auditoria por amostragem;Eicamiihar

  relatório do Sistema de Material, coiteido a situação atualizada
dos materiais de coisumo acoidicioiados io estoque, até a data
de emissão do documeito;
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 Eiviadas as iiformações supracitadas, ageidar visita in loco deste
Coitrole Iiterio ao espaço destiado ao acoidicioiameito dos
materiais, coiforme dispoiibilidade do setor;

 Selecioiar  amostra  da  legislação  iiformada  pelo  setor  io
Procedimeito  PRO.SMAT.03.

As iiformações recebidas serão aialisadas da seguiite forma:

 Aialisaremos  os  Termos  de  Respoisabilidade  da  Estrutura
Operacioial  dos  setores  escolhidos  para  compor  a  amostra,
selecioiado  uma  quaitdade  de  iteis  que  represeite
aproximadameite  metade  do  valor  total  de  beis  patrimoiiais
registrados  ia  carga  de  cada  setor,  daido  prioridade   à
coiferêicia daqueles de fácil  movimeitação eitre setores, cujo
deslocameito  fsico  pode  ião  ter  sido  registrado  pelo  setor
respoisável.  Com tais  iiformações  em mãos,  faremos  visita  in
loco aos referidos setores a fm de verifcar se os beis registrados
(exclusivameite os abraigidos pela amostra) estão de acordo com
o acervo fsico de beis utlizados em cada um deles;

 O relatório do Sistema de Material servirá como apoio à auditoria
in loco que será realizado ao almoxarifado, já que, com base ias
iiformações  iele  registradas,  escolheremos  alguis  iteis  para
fazer a coiferêicia fsica do saldo iidicado pelo documeito, a fm
de atestarmos a coiformidade do coitrole de materiais;

 A visita  ao almoxarifado terá como objetvo observarmos se os
materiais  foram  acoidicioiados  coiforme  descrito  io
Procedimeito  PRO.SMAT.03, verifcaido a coiformidade prátca
de cada um dos iteis iele coitdos;

 A amostra selecioiada servirá para verifcação do cumprimeito da
legislação  relacioiada  com  a  atvidade  de   ideitfcação,
armazeiameito e coitrole de materiais.

- ARRECADAÇÃO -  CONTRIBUIÇÕES DO ENTE, CMM, DOS SERVIDORES CEDIDOS

E CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA:

A fm de verifcar se as atvidades estão seido realizadas coiforme
previsto  ios   Maiuais  de  Arrecadação  e  Cobraiça  de  Coitribuição
Prevideiciária  do  Eite  e  CMM,  de  Cobraiça  de  Coitribuição  de  Servidor
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Cedido e  de  Arrecadação  de  Coitribuição Facultatva,  serão  solicitadas  ao
SFIN as seguiites evidêicias:

 Extratos das guias dos recolhimeitos regulares por órgão/eitdade
refereites  à  composição das  taxas  de admiiistração dos  meses
aialisados, para fis de coiferêicia dos valores; 

 Cópia dos ofcios de cobraiça, quaido houver; 
 Plaiilhas de composição da taxa de admiiistração (refereites aos

meses aialisados); 
 Demoistratvos  dos  registros  coitábeis  realizados (UGs 630201,

630202 e 630203);
 Periodicameite,  coiforme  solicitado,  iiformar  os  iúmeros  dos

processos SIGED dos servidores que estão coitribuiido, a fm de
que  seja verifcada a coiformidade da iistrução processual  por
amostragem.

As iiformações recebidas serão aialisadas da seguiite forma:

 O  SFIN  eicamiihará  os  Extratos  das  GRCPs,  ios  quais
observaremos se foram emitdos coiforme defiido io referido
maiual,  se  estão  separados  por  fuidos  (fiaiceiro  e
prevideiciário), se as coitribuições observaram o regime de caixa,
se todas os órgãos e eitdades efetuaram o pagameito do valor
total previsto, se houve iicidêicia de juros e multas por atraso ou
ausêicias de coitribuição;

 O  setor  também  evideiciará  plaiilha  coiteido  o  resumo  das
coitribuições arrecadadas io mês aialisado, cujos valores serão
devidameite coiferidos;

 Nos casos de ausêicia de coitribuição ou coitribuição em atraso,
o  setor  deverá  evideiciar  se  foi  feita  cobraiça,  via  ofcio,  em
ateidimeito ao previsto io maiual supracitado;

 Os registros coitábeis serão evideiciados pelo Aiexo 10 da Lei iº.
4.320/1964,  io  qual  deve  ser  coiferida  a  coitabilização  dos
valores arrecadados;

 Verifcar,  por  amostragem,  se  foi  formalizado  o  processo  para
registro  e  acompaihameito  das  coitribuições  facultatvas,  se
coitém  o  requerimeito  do  servidor  e  demais  iiformações
iecessárias,  as  coitribuições  realizadas  e  outras  iiformações
relevaites em termos de iistrução processual.

- ATENDIMENTO PERSONALIZADO AOS SEGURADOS (VIRTUAL E PRESENCIAL):

Esta  auditoria  busca  verifcar  se  a  atvidade  está  seido  realizada
coiforme previsto io Procedimeito   PRO.SATE.01,  que defie a sistemátca

_____________________________________________________________
21/68

Cópia Não Controlada quando impressa ou salva no computador.



ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA

Código: PRO.AUDIN.01

Versão: 08   Data: 07.06.2022

de ateidimeito persoializado aos usuários da Maiaus Previdêicia. Portaito,
com foco io que se refere ao registro e coitrole dos ateidimeitos realizados
e à pesquisa de óbitos, serão solicitadas a seguiite iiformações ao SATE:

 Coitrole de recebimeitos das certdões de óbito dos segurados,
bem  como  das  listas  de  óbitos/sepultameitos  eiviados  pelos
cartórios/cemitérios  de  Maiaus  e  cópia  dos  memoraidos  de
comuiicação ao SMAN,  quaido houver.

Além disso, acessaremos o  Sistema SICS, a fm de emitr relatório
sobre os tpos de serviços de ateidimeito prestados io período aialisado.

Por meio do coitrole de óbitos dos cartórios e cemitérios de Maiaus,
o  setor  evideiciará  a  realização  da  coisulta  prevista  io  referido
procedimeito. E, além disso, verifcaremos se todos os óbitos ideitfcados
foram comuiicados ao SMAN para fis de exclusão do segurado da folha de
pagameito.

No Relatório do Sistema SICS, coiferiremos se a quaitdade total de
ateidimeitos realizados (iúmero de pessoas), correspoide ao somatório da
categoria  D  (Ateidimeitos  Remotos  e  Ageidameitos  Virtuais).  Também
coiferiremos  se  a  quaitdade  de  serviços  prestados  correspoide  ao
somatório das categorias A (serviços de amplo ateidimeito), B (serviços de
ateidimeito especializado) e C (serviços de formalização de PD). Isto posto,
io  Relatório  de  Coitrole  Iiterio  (Aiexo  09)  as  iiformações  acerca  dos
diversos  ateidimeitos  realizados  serão  compiladas  coiforme  o  exemplo
abaixo:

- ATENDIMENTO AOS SEGURADOS VIA   CALL CENTER  :  

A área prevideiciária coicedeu acesso para que a AUDIN coisulte,
ia rede pública, as pastas oide estão salvos os relatórios de ateidimeito e a
avaliação  de  desempeiho  do  Call  Center,  ios  quais  serão  verifcados  os
seguiites registros:  Mapa de Coitrole de Campaihas Atvo do setor de Call
Center e Relatório de Acompaihameito de Desempeiho Meisal da Equipe.
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Além  disso,  quaido  cabível,  em  fuição  do  período  de  avaliação
estabelecido pelo procedimeito PRO.SMAT.02, será solicitada ao setor SMAT
a  últma  avaliação  de  desempeiho  do  foriecedor  respoisável  pelo  Call
Center, a fm de aferir se atigiu a poituação iecessária à coitiuidade da
prestação do serviço.

No  Mapa de Coitrole de Campaihas Atvo do setor de Call Center
serão verifcados  fialidade, quaitdade e perceitual de sucesso das ligações
realizadas.

No  Relatório  de  Acompaihameito  de  Desempeiho  Meisal  da
Equipe será verifcado o resultado coisolidado das avaliações iidividuais  do
corpo téciico de ateideites do  Call Center, coiforme os seguiites critérios:
aderêicia dos procedimeitos utlizados, habilidades de comuiicação, uso de
téciicas  de  ateidimeito,  ião  coiformidades  -  falha  grave.  Importaite
observar se as ateideites estão recebeido boas iotas e quais ações foram
tomadas ios casos em que a avaliação foi iisufcieite, já que o serviço está
diretameite ligado à satsfação dos segurados com os serviços prestados pela
autarquia, bem como à imagem da mesma.

A  últma  avaliação  de  desempeiho  da  empresa  respoisável  pela
prestação dos serviços de call center servirá para verifcar se o foriecedor tem
cumprido com as obrigações coitratuais e se atigiu a iota míiima iecessária
para  coitiuar  prestaido  serviços  à  autarquia,  coiforme  os  parâmetros
estabelecidos pelo SMAT io Procedimeito PRO.SMAT.02, que trata da seleção,
qualifcação e acompaihameito dos foriecedores.

- BENEFÍCIOS – CONCESSÃO E REVISÃO:

A iistrução e a aiálise dos processos prevideiciários estão defiidos
ios  seguiites  maiuais:  Maiual  de  Coicessão  de  Peisão,  Maiual  de
Coicessão  de  Aposeitadoria  e  Maiual  de  Revisão  de  Beiefcios.  E,  em
ateidimeito à Resolução do TCE/AM iº  02/2014,  alterada pela Resolução
TCE iº 10/2015, todo processo de coicessão e de revisão de beiefcios será
eicamiihado à AUDIN para elaboração de parecer sobre a legalidade do ato e
coiformidade do processo, com base em aiálise realizada coiforme Checklist
de Aiálise (Aiexo 15) específco para cada tpo de beiefcio.

No caso dos processos de revisão de beiefcios, haveido pagameito
retroatvo,  após  esta  AUDIN  expedir  o  Parecer  Téciico  (Aiexo  06)  pela
coiformidade e o SMAN elaborar a plaiilha de cálculo, os autos retoriarão
para  homologação  dos  valores  devidos  a  ttulo  de  pagameito  retroatvo,
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quaido houver,  com fuidameito ia Resolução i.º  002/2018-CMP/Maiaus
Previdêicia, via Despacho Téciico (Aiexo 08).

Na ocasião da elaboração do Relatório de Coitrole Iiterio (Aiexo
09), será realizada a compilação dos dados relatvos ao trimestre aialisado,
coiforme abaixo:

- Quaitdade de pareceres favoráveis às coicessões e revisões de aposeitadoria
por tpo:

TIPO DE APOSENTADORIA JAN FEV MAR

POR IDADE 4 - 5

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 18 8 19

POR INVALIDEZ 2 4 5

APOS. ESPECIAL (ag. iocivos) - - -

REVISÃO BENEFÍCIO 2 - 3

REVISÃO ENQUADRAMENTO 1 - 5

TOTAL/MÊS 27 12 37

TOTAL GERAL 76

-  Quaitdade  de  pareceres  favoráveis  à  coicessão  de  aposeitadoria  por
secretaria:

CONCESSÃO APOSENTADORIA/SECRETARIA  

SECRETARIA JAN FEV MAR

SEMSA 7 5 20

SEMED 12 6 8

CASA CIVIL 2 - -

PGM 1 - 1

SEMACC 1 - -

SEMEF 1 - -

SEMINF - 1 -

TOTAL 24 12 29
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-  Quaittatvo  de  aposeitadorias  por  iivalidez,  relação  cid-secretaria  x  cargo

ocupado:

- Gráfco das aposeitadorias por iivalidez coiforme CID:

_____________________________________________________________
25/68

Cópia Não Controlada quando impressa ou salva no computador.



ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA

Código: PRO.AUDIN.01

Versão: 08   Data: 07.06.2022

- Quaitdade de pareceres favoráveis às coicessões e revisões de peisão:

PENSÃO/TIPO 

TIPO JAN FEV MAR

CONCESSÃO 9 10 10

REVISÃO - 1 1

TOTAL/MÊS 9 11 11

TOTAL GERAL 31

- Quaittatvo de peisões aialisadas por tpo de depeideite:

NOVOS PENSIONISTAS 

TIPO JAN FEV MAR

CÔNJUGE 7 7 5

COMPANHEIRO(A) 2 1 2

DEPENDENTE MENOR - 6 4

DEPENDENTE MAIOR

INVÁLIDO
- 1 1

TOTAL/MÊS 9 15 12

O  referido  relatório  coiterá  também  a  listagem  dos  Pareceres
Téciicos (Aiexo 06) que atestaram a coiformidade dos processos.

Com base ia plaiilha Coistatações  de Auditoria (Aiexo 03) serão
eleicadas,  io  referido  relatório,  a  quaitdade  de  ião  coiformidades
eicoitradas ios processos e os perceituais de iicidêicia de cada uma delas,
coiforme exemplo abaixo:
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Essa mesma plaiilha será dispoiibilizada aos setores eivolvidos para
ciêicia acerca das coistatações ideitfcadas ia pasta “P:\arq-eitre-setores”. 

Evideiciaremos  o  iúmero  dos  processos  ios  quais  foram
ideitfcadas as ião coiformidades. Também iiformaremos o total trimestral
e o valor acumulado em pagameitos retroatvos decorreites de revisões de
beiefcios.

Meisalmeite,  esta  AUDIN  audita os  extratos das  folhas  de
pagameito dos  aposeitados  e peisioiistas,  coiforme Checklist  de Aiálise
(Aiexo 15).  Os resultados dessa auditoria serão registrados em Relatório de
Auditoria  (Aiexo  09),  que  será  eiviado  ao  SMAN,   coiteido  iiformações
acerca  dos  valores  coisiderados  coiformes  e  das  ião  coiformidades
observadas,  as  quais  deverão  ser  iiformadas  ia  plaiilha  Coistatações  de
Auditoria  (Aiexo  03).  No  Relatório  de  Coitrole  Iiterio (Aiexo  09),  serão
compilados os dados acerca das coistatações ideitfcadas, coiforme abaixo:
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Essa mesma plaiilha será dispoiibilizada aos setores eivolvidos para
ciêicia acerca das coistatações ideitfcadas ia pasta “P:\arq-eitre-setores”. 

Comeitaremos  também  sobre  o  cumprimeito  dos  prazos  para
auditoria das folhas de pagameito dos aposeitados e peisioiistas, coiforme
defiido io Croiograma da Folha expedido pelo SMAN.

Além  disso,  uma vez  que  a  Maiaus  Previdêicia  possui  metas  de
coicessão  de  peisões,  aposeitadorias,  revisões  e  de  implaitação  dos
beiefcios  em  folha  de  pagameito,  coitabilizadas  em  dias  úteis,
comeitaremos sobre os resultados dos iidicadores meisais, bem como sobre
as devidas justfcatvas, prestada pela DIPREV, ios casos em que as metas
ião forem atigidas.

- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ANÁLISE E ENVIO DE REQUERIMENTOS:

O COMPREV possui o Maiual de Aiálise de Requerimeitos e o de
Eivio de Requerimeitos, ios quais eicoitram-se defiidas as atvidades do
setor. Com base iestes, serão solicitadas  as seguiites evidêicias,  a fm de
verifcar a coiformidade das atvidades deseivolvidas:

 Iiformar  o iúmero do processo  de coitabilização do saldo de
compeisação  prevideiciária,  para fis  de auditoria  via  sistema
SIGED;

 Eiviar  cópia  do  coitrole  de  processos  do  setor,  coiteido  a
quaitdade de processos passíveis de compeisação recebidos;

 Eicamiihar  os  iidicadores  de  desempeiho  refereites  ao
trimestre  aialisado.                     

No  processo  SIGED  iiformado  pelo  setor,  será  verifcado  o  valor
devido à autarquia em fuição da compeisação prevideiciária,  coiforme a
quaitdade  de  processos  atvos,  por  meio  do  Relatório  de  Pagameitos  –
Requerimeitos (Maiaus Previdêicia), bem como o valor a ser deduzido em
favor de outro regime de previdêicia, por meio do Relatório de Pagameitos –
Requerimeitos  (INSS). Além disso,  verifcaremos  se  foi  realizado  o  devido
registro coitábil dos referidos valores.

No  Coitrole  de  Processos  do  COMPREV,  observaremos  quaitos
processos passíveis de compeisação foram recebidos, por regime iisttuidor
(RGPS ou outro RPPS). 

Coisultaremos o iidicador de desempeiho do setor, observaido se
os  resultados  correspoidem  à  meta  prevista  ou  se  foram  apreseitadas
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justfcatvas  para  resultados abaixo da meta defiida, comeitaido acerca
das iiformações mais relevaites .

- CONTÁBIL/FINANCEIRA – APURAÇÃO DE PAGAMENTO DO PASEP:

Meisalmeite, o processo refereite ao PIS/PASEP é eiviado à AUDIN
para  fis  de  aiálise  da  coiformidade  de  apuração  e  pagameito,  com
fuidameito io disposto ia Lei Complemeitar iº 8, de 03/12/1970, momeito
em  que  aialisaremos  a  documeitação  acostada  aos  autos  do  referido
processo (plaiilha coiteido a base de cálculo, guias de pagameito, iotas de
empeiho,  iotas  de  laiçameito  e  outros)  e,  estaido  tudo  coiforme,
eicamiiharemos  para  pagameito,  via  Laudo  Téciico  (Aiexo  07),   seido
ideitfcada qualquer  ião coiformidade,  solicitaremos a  correção ao  setor
respoisável, via Despacho Téciico (Aiexo 08).

Na ocasião da elaboração do Relatório de Coitrole Iiterio (Aiexo
09),  iiformaremos  se  a  apuração  e  o  pagameito  foram  coisiderados
coiformes, ideitfcaido os iúmeros do processo e do Laudo Téciico (Aiexo
07) expedido. Além disso, coisultaremos o processo io sistema SIGED para
verifcar se o pagameito das guias foi realizado  io prazo previsto. Em caso de
atraso io pagameito, solicitaremos justfcatvas ao setor respoisável, bem
como plaio de ação para evitar iovas ocorrêicias.

- CONTÁBIL/FINANCEIRA – BALANÇO PATRIMONIAL:

Aiualmeite,  a  Maiaus  Previdêicia,  como  eitdade  iitegraite  da
admiiistração iidireta muiicipal,  deve eicamiihar à CGM, as iiformações
eleicadas ias Resoluções do Tribuial de Coitas do Estado do Amazoias/TCE-
AM iº.  04,  de  16/03/2016,  e  iº.  08,  de  24/03/2011,  com a fialidade de
cumprir o dever de prestar coitas  das ações realizadas io exercício aiterior.

E, ateideido ao disposto ia Lei Orgâiica do TCE/AM, Lei iº 2.423,
de 10 de dezembro de 1996, a qual determiia que os processos de Prestação
de Coitas coiteiham a maiifestação do Órgão Ceitral de Coitrole Iiterio
acerca  da  regularidade  coitábil,  fiaiceira,  orçameitária,  operacioial  e
patrimoiial,  a  CGM  expede  Ofcio  Circular  solicitaido  desta  Maiaus
Previdêicia as iiformações iecessárias.

Isto posto, coiforme defiido io Fluxo do Balaiço Geral, o SCONT
provideiciará  toda  a  documeitação  iecessária  e  eicamiihará  para  esta
AUDIN atestar a coiformidade por  meio de Parecer Téciico (Aiexo 06).

Após isso,  coiforme estabelecido io Programa Aiual  de Auditoria
(Aiexo 16), esta AUDIN solicitará ao SCONT as evidêicias de que tal atvidade
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cumpriu com todas as etapas previstas io fuxo suprameicioiado, ios prazos
defiidos, por meio da solicitação das seguiites iiformações:

 Parecer Téciico Coiclusivo da CGM;
 Resultado do coitrole exterio realizado pelo TCE, com as devidas

justfcatvas eicamiihadas, se for o caso;
 Publicação io Diário Ofcial do Muiicípio. 

No  Relatório  de  Coitrole  Iiterio  (Aiexo  09)  descreveremos
todas  as  etapas  do  fuxo,  com  comeitários  acerca  das  evidêicias
apreseitadas pelo setor acerca  da realização da atvidade.

- CONTÁBIL/FINANCEIRA – DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Coiforme defiido io Procedimeito PRO.SCONT.01, são atribuições
do setor SCONT registrar e coitrolar atos e fatos da admiiistração pública
demoistraido  o  patrimôiio  e  suas  variações,  bem  como  foriecer  dados
coitábeis exatos e atualizados através de relatórios para facilitar a tomada de
decisão.

E,  coisideraido  que  as  demoistrações  coitábeis  devem  ser
regularmeite  publicadas  io  site  da  autarquia,  esta  AUDIN  acessará  as
iiformações em busca das seguiites evidêicias: Balaiços Aiuais, Balaicetes
Meisais, Receitas e Despesas, a fm de verifcar se estão seido devidameite
elaborados e publicados.

Aialisaremos também, io site da autarquia, as atas das reuiiões do
COFIS, coiteido as aprovações e demais deliberações, a fm de verifcar se os
documeitos publicados estão devidameite aprovados  e se foram cumpridas
as  recomeidações  expedidas  pelo  referido  Coiselho,  cujos  membros
possuem o coihecimeito téciico para aialisar critcameite as iiformações
coitábeis, expediido parecer pela aprovação.

- CONTÁBIL/FINANCEIRA – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

Coiforme descrito io Procedimeito PRO.SPLAN.01, o setor SPLAN é
o respoisável  pela elaboração do PPA, da LDO e da LOA da autarquia, em
coijuito  com  os  demais  setores  eivolvidos,  sob  a  orieitação  da  equipe
téciica de plaiejameito da SEMEF.

O  PPA  é  elaborado  a  cada  quatro  aios  e  revisado  aiualmeite,
eiquaito a LOA e LDO têm elaboração aiual. As atvidades de elaboração são
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realizadas  mediaite  solicitação  das  iiformações  por  parte  da  SEMEF,  que
defie os prazos para resposta.

Em  fuição  disso,  ia  ocasião  da  auditoria,  solicitaremos  ao  setor
respoisável  as  iiformações  acerca  elaboração/atualização  dos  três
documeitos, bem como evidêicias quaito ao ateidimeito das solicitações
realizadas  pela  SEMEF,  a  fm  de  verifcarmos  taito  a  coiformidade  da
resposta quaito o cumprimeito dos prazos estabelecidos.

- CONTÁBIL/FINANCEIRA – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Coiforme  disposto  io  Procedimeito  PRO.SPLAN.01,  compete  ao
SPLAN  executar  o  orçameito  aprovado  observaido  os  priicípios
orçameitários  e  em  coisoiâicia  com  a  LDO,  PPA,  LOA,  LRF  e  demais
legislações vigeites, visaido ateider com efcácia e efciêicia os objetvos da
Maiaus Previdêicia.  Com base iisso,  serão solicitadas  ao setor  evidêicias
que  demoistrem  que  a  execução  orçameitária  está  seido  realizada
coiforme descrito io referido procedimeito. 

Com esse iituito, solicitaremos ao setor a apreseitação do QDD, io
qual  coista  a  especifcação,  por  fuido  e  iatureza  de  despesa,  do  valor
aprovado para esta autarquia ia LOA  e do Relatório de Gestão Orçameitária
e Fiiaiceira, que deverá coiter o comparatvo da receita projetada x receita
arrecadada,  o demoistratvo da despesa empeihada, separado por fuidos,
bem como o resultado orçameitário, os quais possibilitarão uma visão geral
acerca da execução orçameitária io exercício.

Além  disso,  mediaite  acesso  à  pasta  do  setor  ia  rede  pública,
verifcaremos,  por  amostragem,  se  os  dados  iiseridos  ios  Relatórios
Gereiciais  estão de acordo com as iiformações das plaiilhas apreseitadas
io Relatório de Gestão  Orçameitária e Fiiaiceira. Também coisultaremos o
coitrole Quadro de Alterações Orçameitárias,  que coitém as iiformações
acerca das alterações io orçameito, comparaido-as com as publicações do
Diário Ofcial do Muiicípio.

A coiformidade dos  empeihos emitdos é verifcada regularmeite,
já  que  todos  os  processos  de  pagameito  são  aialisados  por  esta  AUDIN.
Portaito, ia ocasião da elaboração do Relatório de Coitrole Iiterio (Aiexo
09), iiformaremos se estes têm sido emitdos de forma regular, previameite
às  etapas  de  liquidação  e  pagameito,  com  observâicia  da  foite  de
fiaiciameito e da classifcação da despesa.
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- INVESTIMENTOS:

As  atvidades da SUPINV são realizadas  com base io disposto ios
Maiuais de Aiálise de Riscos, de Autorização para Aplicação ou Resgate, de
Credeiciameito de Iisttuições  Fiiaiceiras  e de Elaboração da Polítca de
Iivestmeitos, bem como ia Portaria MPS iº 519/2011 e ia Resolução iº
4.623 de 25/11/2021. Com base em tais iistrumeitos, foi criado Checklist de
Auditoria específco (Aiexo 10), por meio do qual é verifcada a coiformidade
de 18 (dezoito) iteis.

Para  preeichimeito  do  referido  checklist,  será  realizada  coisulta
taito ao site da autarquia quaito à pasta da rede pública em que estão salvas
as iiformações da SUPINV,  ios quais  serão aialisados:  a Polítca Aiual  de
Iivestmeitos,  as  Autorizações  de  Aplicação  e  Resgate,  a  composição  da
Carteira  de  Iivestmeitos,  o  edital,  a  listagem  e  os  credeiciameitos  das
iisttuições fiaiceiras (aialisados por amostra), os caleidários de reuiiões
dos órgãos deliberatvos, as listas de frequêicia e as atas das reuiiões dos
Coiselhos,  o  Relatório  Meisal  de  Iivestmeitos,  a  Polítca  de  Gestão  de
Riscos, os extratos dos iivestmeitos (aialisados por amostra),  a formação
dos partcipaites do processo decisório sobre iivestmeitos e a segregação
de atvidades.

Eitão,  verifcaremos  se  a  autarquia  dispoiibilizou  todos  os
documeitos iecessários às partes iiteressadas em seu site, em ateidimeito
ao disposto ia Portaria MPS iº 519/2011. Se as deliberações expedidas pelo
COMINV foram devidameite cumpridas,  io que diz  respeito às  aplicações
aprovadas,  o  que  será  verifcado  pela  comparação  da  deliberação  com as
APRs.  Se  os  limites  das  aplicações  foram  evideiciados  ia  Composição  da
Carteira de Iivestmeitos. Se houve o credeiciameito de iovas iisttuições
fiaiceiras,  verifcação  esta  que  também será  realizada  regularmeite,  por
amostragem, com as iisttuições já credeiciadas há algum tempo.

Além disso, será realizada a comparação, também por amostragem,
dos  saldos  coistaites  ios  extratos  das  aplicações  realizadas  com  as
iiformações da Composição da Carteira de Iivestmeitos, a fm de verifcar a
coiformidade dos dados publicados. Aialisaremos aiida, se foi elaborado e
publicado io site da autarquia o Relatório Meisal de Iivestmeitos, com as
iiformações pertieites à gestão dos iivestmeitos, iiclusive os iidicadores
de risco e o demoistratvo da execução da polítca de iivestmeitos,  que
deverá coiter os pareceres de aprovação do COMINV, COFIS e CMP.

Ademais,  serão  também  evideiciadas  as  iiformações  acerca  da
formação e certfcação dos membros dos diversos coiselhos, publicadas io
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site da autarquia, além da documeitação relacioiada com a segregação de
atvidades e limites de alçada. 

- JURÍDICO – DEFESA E CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E PARECERES NOS

PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO:

A PROJUR, respoisável pela represeitação extrajudicial e judicial da
Maiaus  Previdêicia,  assim  como  pelas  atvidades  de  coisultoria  e
assessorameito jurídico, com atuação iiteria e exteria, possui as atvidades
de  defesa  e  cumprimeito  de  decisões  judiciais  registradas  io  Maiual  de
Gestão do Coiteicioso, io Maiual de Tutela Provisória e io Procedimeito
PRO.PROJUR.01 (Gestão Jurídica e Coiteicioso),  com base ios quais serão
solicitadas ao referido setor as seguiites iiformações:

 Relatório de defesas e cumprimeitos de decisões judiciais;
 Relatório de cumprimeito dos prazos judiciais.

 Nestes,  serão  verifcadas  quaitas  ordeis  de  cumprimeito  de
decisões judiciais foram recebidas io mês, qual foi a tratatva realizada em
cada um delas e se cabe acompaihameito para verifcação de devolução de
valores ao erário, por exemplo. Também serão verifcados o recebimeito de
Requisição  de  Pequeio  Valor  e  Precatório,  com  os  respectvos  valores  e
descrição da situação que deram causa.

Será  verifcada  a  quaitdade  de  peças  judiciais  apreseitadas  em
defesa da autarquia, ios diversos processos em que fgurar como parte, por
meio  da  evideiciação  do  registro  io  Coitrole  de  Peças  Judiciais.
Verifcaremos  também  a  quaitdade  de  prazos  judiciais  cumpridos
tempestvameite, por meio do Coitrole de Processos e Prazos Judiciais,  que
coitém o prazo  previsto  e  a  data  de  saída  de  cada  processo,  bem como
solicitaremos a justfcatva da PROJUR, caso haja a perda de prazo.

Além disso, evideiciaremos em Documeitos Expedidos (Aiexo 14),
ia  aba  Laudos  Téciicos,  os  pareceres  emitdos  pelo  referido  setor  ios
processos de coitratação/aditameito coitratual.

Demais iiformações que forem destacadas pelo setor ios relatórios
apreseitados  serão  iicluídas  io Relatório  de  Coitrole  Iiterio  (Aiexo  09)
para ciêicia dos coiselheiros do CMP.
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-  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  –  ACESSO,  CONTINGÊNCIA,  CÓPIA  DE
SEGURANÇA E POLÍTICA:

Essas atvidades, sob a respoisabilidade do STIN, são realizadas com
base ios Maiuais de Coitigêicia, de Coitrole de Acesso (fsico e lógico) e de
Coitrole de Cópia de Seguraiça, io Procedimeito PRO.STIN.01, bem como ia
Polítca de Seguraiça da Iiformação.

A fm de verifcar se o setor vem cumpriido o disposto ia referida
documeitação, esta AUDIN solicitará  as seguiites iiformações:

 Cópia dos comprovaites de eitrega de logii e seiha dos acessos
criados, se houver;

 Relatório  das  atvidades  de  coitrole  de  cópia  de  seguraiça  da
iiformação, com as iitercorrêicias ocorridas;

 Relatório  dos  chamados  recebidos,  especifcaido  a  quaitdade
ateidida  e  a  quaitdade  aiida  peideite,  se  houver,  com  a
respectva justfcatva.

 Iiformações,  por  amostragem,  acerca  das  reuiiões  regulares  e
atvidades do Comitê de Seguraiça da  Iiformação.

 Iiformações,  por  amostragem,  quaito  ao  ateidimeito  do
Croiograma  de  Maiuteição  preveitva  e  corretva  do  parque
computacioial da autarquia.

Nos comprovaites de eitrega de logii e seiha, verifcaremos se o
setor  está  cumpriido  com  o  procedimeito  para  coicessão  de  acesso,
solicitaido  o  preeichimeito  e  a  assiiatura  do  usuário  io  referido
comprovaite.

No relatório de coitrole de cópia de seguraiça verifcaremos se os
backups estão seido realizados regularmeite e, ocorreido qualquer tpo de
erro duraite o processo, como foi tratado.

No relatório  dos  chamados recebidos,  verifcaremos a quaitdade,
quaitos  deles  foram  ateididos  io  prazo  registrado  io  sistema  GLPI,
solicitaido  que  o  setor  justfque  aqueles  casos  em  que  ião  foi  possível
ateidimeito io prazo estabelecido.

Acerca  das  iiformações  do  Comitê  de  Seguraiça  da  Iiformação,
quaido solicitadas, verifcaremos se os membros vêm se reuiido coiforme
Croiograma de Reuiiões e quais ações vêm seido tomadas.

Solicitaremos evidêicias amostrais da execução do Croiograma de
Maiuteição preveitva e corretva do parque computacioial da autarquia.
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Aialisaremos  aiida,  por  amostragem,  os  Termos  de
Respoisabilidade de Seguraiça da Iiformação, que deverão ser assiiados por
todos os servidores, mediaite solicitação do referido documeito ao SGEP, de
servidores escolhidos aleatoriameite por esta AUDIN. Solicitaremos também,
por amostragem, o registro da comuiicação ao STIN acerca do desligameito
de  ex-servidores  da  autarquia,  a  fm  de  que  o  acesso  aos  sistemas  seja
devidameite caicelado.

- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SIMULAÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIAS:

Quaito  às  medidas  de  proteção  para  os  processos  crítcos  de  TI,
descritas  io   Maiual  de  Coitigêicias,  esta  AUDIN deverá  acompaihar  a
validação do método estabelecido para  solucioiar as coitigêicias, sempre
que o referido documeito for revisado, mediaite evideiciação do Formulário
de Testes, Simulações e Ocorrêicias do Plaio de Coitigêicia (Aiexo 18).

Coiforme  a  periodicidade  defiida  pelo  STIN,  solicitaremos
evidêicias  da  realização  dos  testes/simulações  dos  ceiários  em  caso  de
iicideite, atribuição prevista io Maiual de Coitigêicias.

-  TRANSPARÊNCIA – PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE E-CONTAS,  NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E NO SITE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:

No  site  e-Coitas,  verifcaremos  a  regularidade  do  eivio  das
iiformações coitábeis/fiaiceiras ao TCE-AM, observaido se há ausêicia de
iiformações ou perda de prazo. Acompaiharemos também, o croiograma  de
fechameito de coitas dispoiibilizado pelo SCONT.

No  Portal  da  Traisparêicia  Muiicipal,  verifcaremos,  por
amostragem,  se  coistam  as  iiformações  da  autarquia,  em cada  categoria
requerida.

No site da Previdêicia Social, acessaremos o Extrato de Regularidade
do CRP, a fm de verifcar se as iiformações requeridas para a maiuteição do
certfcado estão regulares.

- ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO:

Acompaiharemos as priicipais decisões tomadas pela gestão acerca
de diversos assuitos pertieites à rotia da autarquia, os atos publicados, a
realização  das  reuiiões  regulares,  os  eveitos  realizados,  bem  como  a
regularidade das reuiiões dos diversos coiselhos.
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- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ-GESTÃO:

Aialisaremos,  por  amostragem,  o  cumprimeito  das  24  (viite  e
quatro) ações do Programa Pró-Gestão, com registro em Checklist de Auditoria
específco  (Aiexo  10)  e  também  as  tratatvas  para  ateidimeito  às
observações  e  ião  coiformidades  ideitfcadas  pelo  auditor  exterio,  ia
ocasião das auditorias de certfcação/maiuteição.

- OUVIDORIA:

As atvidades de Ouvidoria, descritas io Maiual de Ouvidoria e io
Procedimeito  PRO.AUDIN.02,  são  regularmeite  realizadas  pelo  Ouvidor,
lotado ia AUDIN,  que ateide às demaidas do público exterio à autarquia.

Trimestralmeite, serão compilados io Relatório de Coitrole Iiterio
(Aiexo  09)  os  dados  refereites  ao  Caial  “Fale  Coiosco”,  iiformaido  a
quaitdade  de  demaidas  recebidas  e  a  quaitdade  respoidida  deitro  da
meta  prevista.  Serão  compilados  também  os  dados  refereites  às  ligações
recebidas pelo Call Center, com destaque para os assuitos mais relevaites.

Além  disso,  serão  compilados  os  dados  refereites  à  pesquisa  de
satsfação,  realizada meisalmeite com os  iovos segurados,  com destaque
para  as  sugestões,  elogios  e  reclamações.  Seguem  abaixo  os  critérios
utlizados ia pesquisa:

No Relatório de Coitrole Iiterio, também comeitaremos acerca das
sugestões e reclamações recebidas,  taito via Caial  “Fale Coiosco” quaito
duraite a pesquisa de satsfação, destacaido as tratatvas implemeitadas em
cada caso.
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- MATRIZES DE RISCO:

Coisideraido  a  boa  prátca  de  gestão  adotada  pela  autarquia,  de
acompaihameito e coitrole dos riscos dos diversos setores, mediaite registro
das iiformações em matrizes específcas, este Coitrole Iiterio realiza auditoria
amostral, tomaido por base os riscos classifcados como “alto” e “moderado” de
cada  setor  aialisado,  com  o  objetvo  de  verifcar  a  defiição  dos  riscos,  os
coitroles  utlizados,  as  ações  plaiejadas  ou  executadas  e  as  avaliações
pertieites.

6.4.7. Cada  tópico  do  Relatório  de  Coitrole  Iiterio  (Aiexo  09)
correspoiderá  a  uma  auditoria  realizada,  ios  quais,  além  das
iiformações pertieites às aiálises realizadas, coistará também o
parecer acerca da coiformidade de cada atvidade auditada;

6.4.8. O relatório também coiterá um tópico que será destiado a assuitos
peideites  e  às  recomeidações  de  auditoria.  Quaido ideitfcada
qualquer  ião  coiformidade  ou  ausêicia  de  evidêicias,  o  assuito
será  registrado  io  tópico  de  assuitos  peideites.  Quaido
ideitfcadas oportuiidades de melhoria,  o assuito será registrado
io  tópico  de recomeidações  de  auditoria.  Os  setores  auditados
serão formalmeite iotfcados acerca da iecessidade de eicamiihar
iovas evidêicias e das recomeidações expedidas.

6.4.9. Uma vez aprovado pelo CMP, o Relatório de Coitrole Iiterio (Aiexo
09) será eicamiihado ao COFIS para ciêicia e também ao STIN para
fis de publicação io site da autarquia.

6.5. Demais atvidades

6.5.1. Elaborar Memoraido (Aiexo 04) para a comuiicação com os demais
setores da Maiaus Previdêicia.

6.5.2. Zelar pela orgaiização da pasta da AUDIN ia rede pública, salvaido
todos  os  arquivos  produzidos,  bem  como  excluiido  documeitos
obsoletos  e  o  agrupaido  documeitos  do  mesmo  tpo  em  pastas
específcas.

6.5.3. Alimeitar  meisalmeite  os  seguiites  coitroles:  Coitrole  de
Cumprimeito dos Prazos dos Processos e Documeitos (Aiexo 19),
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Coitagem  de  Pareceres  por  tpo  de  beiefcio  (Aiexo  20)  e  de
Aposeitadorias  por  Secretaria  (Aiexo  21),  Coitagem  de  Laudos
Téciicos por tpo de despesa (Aiexo 22), Coitagem de Despachos
por tpo (Aiexo 23), Coitrole de Memoraidos por Setor (Aiexo 27).

6.5.4. Aiualmeite, verifcar juito à DIPREV, se houve o eivio à JMPM da
relação  coiteido  os  dados  dos  aposeitados  por  iivalidez  que
deverão passar por reavaliação, realizaido auditoria amostral,  pela
comparação  com  os  registros  do  coitrole  de  Aposeitadorias  por
Iivalidez (Aiexo 13).

6.5.5. Aialisar  as  respostas  dos  setores  às  solicitações  de  auditorias  da
CGM, esclareceido dúvidas, fazeido recomeidações, apoitaido ião
coiformidades e expediido maiifestação pela coiformidade.

6.5.6. Registrar as reuiiões, compromissos, cursos, treiiameitos e demais
eveitos  ia  plaiilha  Ageida  AUDIN  (Aiexo  24)  e  alimeitar
meisalmeite o coitrole Eveitos por Tipo (Aiexo 25). Toda reuiião
realizada iiteriameite pela AUDIN será registrada em  Registro de
Reuiião (Aiexo 26).

6.5.7. Receber io SIGED os documeitos eidereçados ao setor, alimeitar a
plaiilha Coitrole de Documeitos Recebidos (Aiexo 02), registraido
para  quem será  distribuído e  o  prazo  estabelecido  para  resposta.
Elaborar o documeito de resposta, iiserir io SIGED, salvar cópias ia
rede, dar saída ia plaiilha e expedir ao setor iiteressado.

6.5.8. Criar coitroles, checklists,  procedimeitos e demais ferrameitas de
auxílio à realização das atvidades do setor.

6.5.9. Dispoiibilizar a plaiilha Coistatações de Auditoria (Aiexo 03),  em
pasta compartlhada ia rede pública, aos setores iiteressados.

7. Registros
 

7.1. Processos Prevideiciários e Despesas.

7.2. Coitrole de Documeitos Recebidos.

7.3.      Coistatações de Auditoria.

7.4.      Memoraido.

7.5.      Memoraido Circular.

7.6. Parecer Téciico.
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7.7. Laudo Téciico.

7.8. Despacho Téciico.

7.9. Relatórios de Auditoria.

7.10. Checklists de Auditoria.

7.11. Coitrole de Sobrestameitos – Processos e Documeitos.

7.12. Justfcatva em caso de perda de prazo.

7.13. Aposeitadorias por Iivalidez.

7.14. Documeitos Expedidos.

7.15. Checklist de Aiálise.

7.16. Programa Aiual de Auditoria.

7.17. Formulário de Testes, Simulações e Ocorrêicias do Plaio de 

Coitigêicia.

7.18.      Coitrole do Cumprimeito de Prazos de Processos e Documeitos.

7.19. Coitagem de Pareceres Téciicos por tpo de beiefcio.

7.20. Coitagem de Aposeitadorias por Secretaria.

7.21. Coitagem de Laudos Téciicos por tpo de despesa.

7.22. Coitagem de Despachos por tpo.

7.23. Ageida AUDIN.

7.24. Eveitos por tpo.

7.25. Registro de Reuiião.

7.26. Coitagem de Memoraidos por setor.

7.27. Coitrole de Saídas Não Coiformes.
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8. Anexos

Anexo 1 –  Processos Previdenciários e Despesas

Anexo 2 – Controle de Documentos Recebidos

Anexo 3 – Constatações de auditoria
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Anexo 4 – Memorando

Anexo 5 –  Memorando Circular
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Anexo 6 –  Parecer Técnico

Anexo 7 –  Laudo Técnico
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Anexo 8 –  Despacho Técnico

Anexo 9 –  Relatórios de Auditoria

Relatório de  Coitrole Iiterio
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- Relatório de Auditoria (Apeias exemplo – O  Relatório pode tratar de assuitos 
diversos):
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Anexo 10 –  Checklists de Auditoria
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Anexo 11 –  Controle de Sobrestamentos – Processos e Documentos
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 Anexo 12 – Justfcatva em caso de perda de prazo
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Anexo 13 –  Aposentadorias por Invalidez

Anexo 14 –  Documentos Expedidos
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Anexo  15  –   Checklists  de  Análise  (apenas  exemplosi  já  que  são
documentos extensos).

- Prevideiciários:
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- Despesas:
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-   Folhas de Pagameito:  
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Anexo 16 –  Programa Anual de Auditoria
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Anexo 17 – Formulário de Testesi Simulações e Ocorrências do Plano de
Contngência
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Anexo 18 – Controle do Cumprimento de Prazos de Processos e Documentos
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Anexo 19 – Contagem de Pareceres Técnicos por tpo de beneecio

Anexo 20 –  Contagem de Aposentadorias por Secretaria
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Anexo 21 – Contagem de Laudos Técnicos por tpo de despesa

Anexo  22 – Contagem  de Despachos por tpo
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Anexo  23 – Agenda AUDIN

Anexo  24 – Eventos por tpo
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Anexo  25 – Registro de Reunião
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Anexo  26 – Contagem de Memorandos por setor
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Anexo 27 – Controle de Saídas Não Conformes 
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CONTROLE DAS REVISÕES

Data Revisão Natureza da Alteração Página
10/10/2017 00 Elaboração do procedimeito. Todas
24/05/2018 01 Revisão sem alteração Todas
18/07/2018 02 Exclusão dos subiteis de 6.11 a 6.13 02

06/08/2018 03 Adaptação dos iovos procedimeitos à assiiatura 
digital, coiforme PRO.ASTEC.01

-

31/08/2019 04 Iiclusão do Aiexo 3 – Coitrole de Iidicadores. 08
31/08/2020 05 Alteração do Título do Procedimeito Todas
31/08/2020 05 Substtuição do subitem 1.1 e alteração item 2 02
31/08/2020 05 Alteração dos subiteis 3.1, 3.4, 3.5, 3.11 e iiclusão do

subitem 3.2.
03

31/08/2020 05 Alteração dos subiteis 3.15  e  3.16; iiclusão dos 
subiteis 3.12 até 3.14 e 3.17 até 3.20.

04

31/08/2020 05 Iiclusão dos subiteis de 3.21 até 3.28 05
31/08/2020 05 Iiclusão dos subiteis de 3.30 até 3.37 06
31/08/2020 05 Iiclusão dos subiteis de 3.38 até 3.42; Orgaiização 

do item 4 em ordem alfabétca; exclusão dos subiteis 
4.4 e 4.7; alteração do subitem 4.3 e iiclusão dos 
subiteis de 4.1, 4.2 e de 4.4 até 4.8.

07

31/08/2020 05 Alteração dos subiteis 4.20  e iiclusão dos subiteis 
de 4.9 até 4.13; de 4.15 até 4.17;  4.19 ; e de 4.21 até 
4.24.

08

31/08/2020 05 Alteração do subitem 4.31 e Iiclusão dos subiteis de 
4.5 até 4.30; de 4.32 até 4.40 

09

31/08/2020 05 Iiclusão dos subiteis 4.41 e de 4.44 até 4.49 e 
alteração dos subiteis de 5.1  e 5.2.

10

31/08/2020 05 Alteração do subitem 5.3 e iiclusão do 5.4. Alteação 
do 6.1.4  e substtuição do subiteis de 6.2 .1.

11

31/08/2020 05 Substtuição dos subiteis  6.2.2  até 6.2.5 e iiclusão 
dos subiteis de 6.2.6  até 6.2.8.; alteração do subitem
6.3.1.

12

31/08/2020 05 Alteração do subitem 6.3.2. 13
31/08/2020 05 Iiclusão do item 6.4. 13 – 40
31/08/2020 05 Substtuição do item 6.5. 40 – 41
31/08/2020 05 Substtuição do item 7. 41 – 41
31/08/2020 05 Substtuição do item 8 (Aiexos). 43 - 68
19/11/2020 06 Iiclusão do subitem 3.11 3
19/11/2020 06 Alteração do subitem 3.39 7
19/11/2020 06 Alteração do subitem 5.1 10
20/08/2021 07 Alteração da logomarca io cabeçalho. Todas
20/08/2021 07 Iiclusão dos subitem  3.7. 03
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20/08/2021 07 Iiclusão dos subitem  3.16. 04
20/08/2021 07 Alteração do subitem 3.41. 06
20/08/2021 07 Iiclusão do subitem 4.50. 10
20/08/2021 07 Alteração dos subiteis 6.2.2,  6.2.3 e  6.2.5. 11
20/08/2021 07 Iiclusão dos subiteis 6.2.9, 6.2.10 e alteração dos 

subiteis 6.3.1 e  6.3.2
12

20/08/2021 07 Alteração do subitem 6.4.5 13
20/08/2021 07 ADMINISTRATIVA – CONTRATOS COMPRAS E 

LICITAÇÕES: complemeito das iiformações do 
seguido parágrafo e adequação da redação do quiito
parágrafo e substtuição da plaiilha de coistatações, 
iiclusão dos sexto e sétmo parágrafos.

14-15

20/08/2021 07 ADMINISTRATIVA – AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 
PROBATÓRIO: iiclusão do últmo parágrafo.

16

20/08/2021 07 ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA,  TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO: substtuição do terceiro item da
listagem coitda io primeiro parágrafo e da listagem
coitda io seguido parágrafo.

17-18

20/08/2021 07 ARRECADAÇÃO  -  COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÃO  DO
ENTE: iiclusão do seguido item da  listagem coitda
io seguido parágrafo.

18

20/08/2021 07 ATENDIMENTO  PRESENCIAL  AOS  SEGURADOS:
Alteração do primeiro e seguido parágrafos.

21

20/08/2021 07 ATENDIMENTO  AOS  SEGURADOS  VIA  CALL  CENTER:
Alteração do primeiro parágrafo e exclusão do quiito
parágrafo.

21-22

20/08/2021 07 BENEFÍCIOS – CONCESSÃO E REVISÃO:  Alteração do
terceiro, quarto e quiito parágrafos e substtuição da
plaiilha de coistatações. Iiclusão do sexto parágrafo.
Alteração da plaiilha de coistatações da auditoria da
folha de pagameito. Iiclusão do ioio e alteração do
décimo primeiro parágrafo.

23, 26-27

20/08/2021 07 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ANÁLISE E ENVIO
DE REQUERIMENTOS: alteração do seguido, terceiro
e quarto parágrafos.  Exclusão do quiito parágrafo.

27-28

20/08/2021 07 CONTÁBIL/FINANCEIRA – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
alteração do seguido parágrafo e iiclusão do terceiro
parágrafo.

30-31

20/08/2021 07 INVESTIMENTOS: alteração do seguido parágrafo. 31
20/08/2021 07 TRANSPARÊNCIA  –  PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

NOS  SITES  DA   MANAUS  PREVIDÊNCIA,  E-CONTAS,
PREVIDÊNCIA SOCIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
MUNICIPAL: alteração do primeiro parágrafo.

34

_______________________________________________________________
65 / 68

Cópia Não Controlada quando impressa ou salva no computador.



ATIVIDADES DE AUDITORIA
INTERNA

Código: PRO.AUDIN.01

Versão: 08   Data: 07.06.2022

20/08/2021 07 ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO: alteração de todo o
tópico.

34

20/08/2021 07 Iiclusão do tópico MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRÓ-
GESTÃO.

35

20/08/2021 07 OUVIDORIA: alteração do 2º parágrafo e iiclusão do 4°
parágrafo.

35

20/08/2021 07 Iiclusão  dos  tópicos  MATRIZES  DE  RISCO  e
ADMINISTRATIVA  –  ARQUIVO  GERAL  –  ENVIO  DE
PROCESSOS AO TCE E GESTÃO DOCUMENTAL.

36

20/08/2021 07 Iiclusão do tópico  ADMINISTRATIVA – 
ALMOXARIFADO.

36-37

20/08/2021 07 Alteração subitem 6.5.4 38

20/08/2021 07 Iiclusão do subitem 7.28 39

20/08/2021 07 Alteração dos aiexos 1, 2, 3 40

20/08/2021 07 Alteração do aiexo   9 43-44

20/08/2021 07 Alteração do aiexo  10 45

20/08/2021 07 Alteração do aiexo  11 46

20/08/2021 07 Alteração do aiexo 12 47

20/08/2021 07 Alteração do aiexo 13 48

20/08/2021 07 Alteração do aiexo 14 48-50

20/08/2021 07 Alteração do aiexo 16 56

20/08/2021 07 Alteração do aiexo 17 57

20/08/2021 07 Alteração do aiexo 18 58

20/08/2021 07 Alteração do aiexo 24 62

20/08/2021 07 Alteração do aiexo 26 63

20/08/2021 07 Iiclusão do Aiexo 28 65

07/06/2022 08 Alterações ios subiteis 1.1, 3.41 e 3.23 2-6

07/06/2022 08 Iiclusão do subitem 4.1 7

07/06/2022 08 Exclusão  dos  subiteis  4.47  e  5.1  e  alterações  ios
subiteis 5.3 e 5.4

9-10

07/06/2022 08 Alterações ios subiteis 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2 e 6.4.4 11-13

07/06/2022 08 -  ADMINISTRATIVA  –  AVALIAÇÃO  DE  ESTÁGIO
PROBATÓRIO: adequação do texto.

16

07/06/2022 08 - ADMINISTRATIVA – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO:
adequação do ttulo e do texto.

17
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07/06/2022 08 -  ADMINISTRATIVA  –  ARQUIVO  GERAL  –  ENVIO  DE
PROCESSOS  AO  TCE  E  GESTÃO  DOCUMENTAL:
adequação  do  texto  e  mudaiça  da  localização  do
tópico io documeito. 

18-19

07/06/2022 08 - ADMINISTRATIVA – ALMOXARIFADO:  adequação do
texto  e  mudaiça  da  localização  do  tópico  io
documeito.

19-20

07/06/2022 08 Fusão  dos  tópicos  ARRECADAÇÃO  -  COBRANÇA  DE
CONTRIBUIÇÃO DO ENTE e  ARRECADAÇÃO - COBRANÇA
DE  CONTRIBUIÇÃO  DE  SERVIDOR  CEDIDO  E
CONTRIBUIÇÃO  FACULTATIVA  io  iovo  tópico  -
ARRECADAÇÃO -   CONTRIBUIÇÕES DO ENTE,  CMM, DOS
SERVIDORES  CEDIDOS  E  CONTRIBUIÇÃO  FACULTATIVA,
com  adequações  io  texto.                       
 

21-22

07/06/2022 08 -  ATENDIMENTO  PERSONALIZADO  AOS  SEGURADOS
(VIRTUAL E PRESENCIAL): adequações io ttulo, io texto
e substtuição da fgura. 

22

07/06/2022 08 - BENEFÍCIOS – CONCESSÃO E REVISÃO: adequações
io texto.

28

07/06/2022 08 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ANÁLISE E ENVIO
DE REQUERIMENTOS: adequações io texto.

29

07/06/2022 08 -  CONTÁBIL/FINANCEIRA  –  EXECUÇÃO  e
CONTÁBIL/FINANCEIRA  –  PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO: adequações io texto.

31

07/06/2022 08 - INVESTIMENTOS: adequações io texto. 32-33

07/06/2022 08 - JURÍDICO – DEFESA E CUMPRIMENTO DE DECISÕES
JUDICIAIS  E  PARECERES  NOS  PROCESSOS  DE
CONTRATAÇÃO: alteração io ttulo e adequações io
texto.

33

07/06/2022 08 -  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  –  ACESSO,
CONTINGÊNCIA,  CÓPIA  DE  SEGURANÇA  E  POLÍTICA:
adequações io texto.

34

07/06/2022 08 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SIMULAÇÕES DO
PLANO  DE  CONTINGÊNCIAS:  criado  como  tópico
iidepeideite (fazia parte do item aiterior).

35

07/06/2022 08 - TRANSPARÊNCIA – PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
NO SITE E-CONTAS, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
MUNICIPAL  E  NO  SITE  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL:
alteração io ttulo e adequações io texto.

35

07/06/2022 08 - MATRIZES DE RISCO: alterações io texto,  exclusão
do subitem 6.4.7 e alteração do subitem 6.4.9.

37

07/06/2022 08 Alterações ios subiteis 6.5.4 e 6.5.9. 38
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07/06/2022 08 Exclusão do subitem 7.17 39
07/06/2022 08 Alterações ios Aiexos de 1 a 9. 40-44

07/06/2022 08 Exclusões do Aiexos 15 e 17. 55 e 57
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