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Plano de Ação Controle Interno do exercício de 2022 

 

 

Meta: Dar continuidade nas atividades do Sistema de Controle Interno na Prefeitura Municipal de 

São José da Boa Vista, dentro o ano de 2022. 

   

Justificativa: Visando atender ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da 

Lei Complementar 101 e art. 62 da Resolução 02/90 - Lei Orgânica Municipal tem-se a necessi-

dade de dar continuidade às atividades do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal 

de São José da Boa Vista. Assim como atender os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência do art. 37 da CF. 

Áreas de Gestão passíveis de serem analisadas:   

- Controles da Gestão; 

- Gestão de Recursos Humanos; 

- Gestão Orçamentária; 

- Gestão Financeira; 

- Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços; 

- Gestão Patrimonial; 

- Gestão Operacional. 

 

Ressalva: O presente Plano de Ação busca elencar as atividades que se pretendem efetuar no 

presente exercício, no entanto a atuação do Controle Interno sofre influencia direta de fatores 

que não podem ser previstos sejam eles internos ou externos. 

 O Controle Interno pode ser provocado a atuar fora do presente Plano de Ação tendo em 

vista demandas e solicitações dos Controles Externos. Como ocorrências que exijam a atuação 

tempestiva deste Controle Interno no rol de suas atribuições no âmbito interno. 

 

Responsável: Titular da Unidade de Controle Interno. 

 

EXERCÍCIO DE 2022 

PERÍODO – JANEIRO À DEZEMBRO 



Nº DESCRIÇÃO ÁREA OBJETIVOS TIPO 
PERÍODO 
DE EXE-
CUÇÃO 

ESCOPO DE 
TRABALHO 
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01 

Elaborar o Plano de 
Ação do Controle 
Interno do ano de 

2022 

CONTROLE DE 
GESTÃO 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

-Estabelecer os 
procedimentos a 
serem efetuados 

pelo Controle 
Interno no ano de 

2022 

RELATÓRIOS Janeiro 

- Estabelecer os proce-
dimentos a serem efetu-

ados pelo controle 
Interno no ano de 2022, 
os quais serão elenca-

dos no Plano de Ação do 
Controle Interno. 

02 Férias    
10 a 14 de 

janeiro/2022 
 

03 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS. 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Janeiro 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

04 

Verificar e elaborar 
relatório da Transfe-
rência voluntária SIT 

nº 47458 
APAE 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Janeiro, 
fevereiro 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

05 

Verificar e elaborar 
relatório da Transfe-
rência voluntária SIT 

nº 47471 
APAE 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Janeiro, 
fevereiro 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

06 

Verificar e elaborar 
relatório da Transfe-
rência voluntária SIT 

nº 47822 
LCV – Lar comunitá-

rio dos Velhinhos 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Janeiro, 
fevereiro 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

07 

Verificar e elaborar 
relatório da Transfe-
rência voluntária SIT 

nº 47854 
LCV – Lar comunitá-

rio dos Velhinhos 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Janeiro, 
fevereiro 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

08 

Verificar e elaborar 
relatório da Transfe-
rência voluntária SIT 

nº 48816 
Casa Lar – município 
de Wenceslau Braz 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS. 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Janeiro, 
fevereiro 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

09 

Verificar e elaborar 
relatório da Transfe-
rência voluntária SIT 

nº 47822 
LCV – Lar comunitá-

rio dos Velhinhos 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Janeiro, 
fevereiro 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-
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nio. 

10 

Verificar e elaborar 
relatório da Transfe-
rência voluntária SIT 

nº 49853 
Associação Geral dos 
Produtores Agrope-

cuários - AGEPAGRO 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Janeiro, 
fevereiro 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

11 

Atualizar os valores 
das planilhas utiliza-
das para a elabora-

ção dos Relatórios de 
acompanhamento. 

CONTROLE DE 
GESTÃO 

- Verificar e 
atualizar os 

índices e valores 
nas planilhas 
utilizadas na 

elaboração dos 
relatórios. 

VERIFICAÇÕES Fevereiro 

Verificar na L.O.A e nos 
relatórios de contabilida-
de as alterações neces-
sárias para elaboração 
das planilhas de elabo-

ração dos relatórios. 

12 
Elaborar o relatório 
do Controle Interno 

para a PCA 

 

GESTÃO FINAN-
CEIRA 

GESTÃO ORÇA-
MENTÁRIA 

- Acompanhar os 
índices legais 

através do Con-
trole Financeiro. 

 

RELATÓRIOS 

Fevereiro, 
março. 

Elaborar relatório de 
acompanhamento dos 

índices legais: educação, 
saúde, pessoal, orça-

mentário. Para a PCA e 
solicitar a documentação 
elencada na IN do TCE. 

13 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Fevereiro 

 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

14 

Elaborar Instrução 
Normativa relativas a 
nova lei de licitação. 

Lei Federal 
nº14133/2021 

CONTROLES DE 
GESTÃO 

- Normatizar os 
procedimentos a 
serem adotadas 
com utilização da 
nova lei de licita-

ção. 
Nº14133/2021 

INSTRUÇÕES 
NORMATIVAS. 

Inicio em 
fevereiro 

Estudar a nova lei de 
licitações 

nº14.133/2021e outros 
instrumentos normativos 

complementares com 
intuito de se elaborar 

instruções normativas. 

15 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Março 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

16 

Verificar e elaborar 
Relatório Circunstan-

ciado no SIT da 
Transferência volun-

tária SIT nº 47458 
APAE 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Março 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

17 

Verificar e elaborar 
Relatório Circunstan-

ciado no SIT da 
Transferência volun-

tária SIT nº 47471 
APAE 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Março 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 
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18 

Verificar e elaborar 
Relatório Circunstan-

ciado no SIT da 
Transferência volun-

tária SIT nº 47822 
LCV – Lar comunitá-

rio dos Velhinhos 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Março 

 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

19 

Verificar e elaborar 
Relatório Circunstan-

ciado no SIT da 
Transferência volun-

tária SIT nº 47854 
LCV – Lar comunitá-

rio dos Velhinhos 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Março 

 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

20 
Verificar o montante 
das compras diretas 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
existência e o 
montante das 

compras diretas 

 

RELATÓRIOS 

 

Março 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 

valores por credores nas 
compras diretas. 

21 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Abril 

 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

22 
Elaborar o relatório 

bimestral do Controle 
Interno 

 

GESTÃO FINAN-
CEIRA 

GESTÃO ORÇA-
MENTÁRIA 

- Acompanhar os 
índices legais 

através do Con-
trole Financeiro. 

 

RELATÓRIOS 
Abril. 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 
índices legais a serem 
atingidos: educação, 
saúde, pessoal, orça-

mentário. 1º bim. 

23 

Participar de cursos 
On-line promovidos 
pelo TCE-Pr e outros 

órgãos afins. 

CONTROLES DA 
GESTÃO 

- Participar de 
cursos para 

melhor atuação 
no Controle 

Interno 

VIDEOS, APOS-
TILAS. 

Abril 

Com o apoio de vídeos e 
apostilas adquirir o 

conhecimento necessá-
rio para uma melhor 
atuação do Controle 

Interno. 

24 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Maio 

 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

25 
Verificar o montante 
das compras diretas 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
existência e o 
montante das 

compras diretas 

 

RELATÓRIOS 

 

Maio 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 

valores por credores nas 
compras diretas. 

26 
Elaborar o relatório 

bimestral do Controle 
Interno 

 

GESTÃO FINAN-
CEIRA 

GESTÃO ORÇA-
MENTÁRIA 

- Acompanhar os 
índices legais 

através do Con-
trole Financeiro. 

 

RELATÓRIOS 

Maio 

 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 
índices legais a serem 
atingidos: educação, 
saúde, pessoal, orça-

mentário 2º bim.. 

27 Verificar e elaborar 
relatório referente a 

 - Verificar a 
formalização do 

  Verificar, por meio 
check-list os procedi-
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formalização do 
processo de licitação 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

processo de 
licitação 

RELATORIOS Junho mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

28 
Verificar o gerencia-
mento de bens mó-

veis 

GESTÃO PATRI-
MONIAL 

- Verificar se os 
controles de bens 
patrimoniais são 

adequados 

VERIFICAÇÃO/ 

RELATÓRIOS 
Junho 

Verificar por meio de 
inspeção física amostral 
se os controles de bens 
patrimoniais são ade-

quados. 

29 

Participar de cursos 
On-line promovidos 
pelo TCE-Pr e outros 

órgãos afins. 

CONTROLES DA 
GESTÃO 

- Participar de 
cursos para 

melhor atuação 
no Controle 

Interno 

VIDEOS, APOS-
TILAS. 

Junho 

Com o apoio de vídeos e 
apostilas adquirir o 

conhecimento necessá-
rio para uma melhor 
atuação do Controle 

Interno. 

30 

Verificar e elaborar 
relatório referente a 

formalização do 
processo de licitação 

 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Julho 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

31 
Verificar o montante 
das compras diretas 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
existência e o 
montante das 

compras diretas 

 

RELATÓRIOS 

 

Julho 

 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 

valores por credores nas 
compras diretas. 

32 
Elaborar o relatório 

bimestral do Controle 
Interno 

 

GESTÃO FINAN-
CEIRA 

GESTÃO ORÇA-
MENTÁRIA 

- Acompanhar os 
índices legais 

através do Con-
trole Financeiro. 

 

RELATÓRIOS 

Julho 

 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 
índices legais a serem 
atingidos: educação, 
saúde, pessoal, orça-

mentário. 3º bim. 

33 

Verificar e elaborar 
relatório referente a 

formalização do 
processo de licitação 

 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Agosto 

 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

34 

Verificar e elaborar 
Relatório Circunstan-

ciado no SIT da 
Transferência volun-

tária SIT nº 48816 
Casa Lar – município 
de Wenceslau Braz 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Agosto 

 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

35 

Verificar e elaborar 
Relatório Circunstan-

ciado no SIT da 
Transferência volun-

tária SIT nº 49596 
APAE 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Agosto 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

36 
Participar de cursos 
On-line promovidos 
pelo TCE-Pr e outros 

CONTROLES DA 
GESTÃO 

- Participar de 
cursos para 

melhor atuação 

VIDEOS, APOS-
TILAS. 

Agosto 
Com o apoio de vídeos e 

apostilas adquirir o 
conhecimento necessá-
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órgãos afins. no Controle 
Interno 

rio para uma melhor 
atuação do Controle 

Interno. 

37 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Setembro 

 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

38 
Verificar o montante 
das compras diretas 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
existência e o 
montante das 

compras diretas 

 

RELATÓRIOS 

 

Setembro 

 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 

valores por credores nas 
compras diretas. 

39 

Verificar e elaborar 
Relatório Circunstan-

ciado no SIT da 
Transferência volun-

tária SIT nº 49853 
Associação Geral dos 
Produtores Agrope-

cuários - AGEPAGRO 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
efetiva realização 
do acompanha-

mento e fiscaliza-
ção do convênio 

RELATÓRIOS 
VERIFICAÇÕES. 

Setembro 

 

Verificar por meio do 
Sistema STI do TCE-Pr 
se foram devidamente 

lançados os documentos 
e verificação de relató-
rios do fiscal do convê-

nio. 

40 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Outubro 

 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

41 
Elaborar o relatório 

bimestral do Controle 
Interno 

 

GESTÃO FINAN-
CEIRA 

GESTÃO ORÇA-
MENTÁRIA 

- Acompanhar os 
índices legais 

através do Con-
trole Financeiro. 

 

RELATÓRIOS 
Outubro 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 
índices legais a serem 
atingidos: educação, 
saúde, pessoal, orça-

mentário. 4º bim. 

42 

Participar de cursos 
On-line promovidos 
pelo TCE-Pr e outros 

órgãos afins. 

CONTROLES DA 
GESTÃO 

- Participar de 
cursos para 

melhor atuação 
no Controle 

Interno 

VIDEOS, APOS-
TILAS. 

Outubro 

 

Com o apoio de vídeos e 
apostilas adquirir o 

conhecimento necessá-
rio para uma melhor 
atuação do Controle 

Interno. 

43 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Novembro 

 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 

44 
Verificar o montante 
das compras diretas 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
existência e o 
montante das 

compras diretas 

 

RELATÓRIOS 

 

Novembro. 

 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 

valores por credores nas 
compras diretas. 

45 

Verificar e elaborar 
relatório referente à 

formalização do 
processo de licitação 

CONTROLE DO 
SUPRIMENTO DE 
BENS E SERVI-

ÇOS 

- Verificar a 
formalização do 

processo de 
licitação 

 

RELATORIOS 

 

Dezembro 

 

Verificar, por meio 
check-list os procedi-

mentos de formalização 
dos processos de licita-

ção. 
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46 
Elaborar o relatório 

bimestral do Controle 
Interno 

 

GESTÃO FINAN-
CEIRA 

GESTÃO ORÇA-
MENTÁRIA 

- Acompanhar os 
índices legais 

através do Con-
trole Financeiro. 

 

RELATÓRIOS 

Dezembro 

. 

Elaborar relatório para 
acompanhamento dos 
índices legais a serem 
atingidos: educação, 
saúde, pessoal, orça-

mentário. 5º bim. 

47 

Participar de cursos 
On-line promovidos 
pelo TCE-Pr e outros 

órgãos afins. 

CONTROLES DA 
GESTÃO 

- Participar de 
cursos para 

melhor atuação 
no Controle 

Interno 

VIDEOS, APOS-
TILAS. 

Dezembro 

 

Com o apoio de vídeos e 
apostilas adquirir o 

conhecimento necessá-
rio para uma melhor 
atuação do Controle 

Interno. 

 


