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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

,

INSTRUCAO NORMATIVA - IN n.° 0 0 0 0 4 /

	

DispOe sobre analise 	 por
amostragem	 dos	 contratos	 da
competéncia das Auditorias de LicitagOes
e Contratos e de Engenharia e dá outras
providéncias.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos
membros integrantes do seu Colegiado, no use de suas atribuicOes legais e
regimentals,

Considerando a necessidade de controle externo
mais eficaz e efetivo em relacäo aos contratos firmados pelos Municipios;

Considerando que, para o alcance de tais objetivos,
de acordo corn as modernas tecnicas de auditoria, é necessaria a
implementacäo de fiscalizaceo por amostragem, abrangendo inclusive a fase
de execucao das despesas;

	

Considerando o aumento da quantidade	 de
processos encaminhados ao Tribunal e a limitada disponibilidade de recursos
humanos e financeiros necesserios para a correspondente analise atempada;

Considerando que o Grupo Tecnico, depois de
discutir o assunto, entendeu que a amostragem deve ser utilizada no exame
dos processos de contratos, tanto para o estoque atual, quanto para os que
ingressarem no futuro, conforme Ata da reuniao do dia 02 de marco de 2010 e
Officio GT n° 006/10, constantes do processo n° 06953/10;

Considerando que o Colegiado, na Sessao Tecnico-
administrative de 17 de marco de 2010, aprovou a proposta de utilizacâo de
amostragem na analise contratual, na forma apresentada pelo Grupo Tecnico;

DECIDE

Art. 1° - Determinar a implementacäo da amostragem no ambito
da Auditoria de Licitacties e Contratos e da Auditoria de Engenharia, na analise
do6 processos de contratos.

Paragrafo Unico — Sera° considerados para este fim:

I - o estoque atual, assim definido o quantitativo de processos
existente em cada Auditoria ate 30 de junho de 2010;

II - a demanda futura, consistente dos processos que
ingressarem a partir de 01 de julho de 2010.
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Art. 2°- Em relacao ao estoque atual, as Auditorias dever5o:

I - proceder a anAlise macro do estoque relativo a cada
municipio, con, base nas informacOes e filtros do SICOM/TCM, de forma a
permitir a definicäo dos processos que sera° analisados e de seus conexos;

II - autuar urn processo denominado de Controle Global de
Amostra — junho/10, contendo a lista de todos os processos existentes na
Auditoria em 30 de junho de 2010, separados por municipio, em ordem
alfabêtica, os processos em	 ordem numêrica crescente (nOmero/ano),
atribuindo-se ent5o ao conte6do da lista uma numeracao seqUencial, para fim
de sorteio;

Ill - efetuar a escolha dos processos que comporão a base
amostral de anâlise da Auditoria, de forma que a aleatoriedade represente, no
minimo, 70% dessa base, e o restante observe os critêrios de relevancia,
materialidade e risco, na forma prevista no manual de Auditoria do Tribunal,
devidamente justificado pelo Auditor;

	

IV - elaborar Certificado de Auditoria,	 corn sugestäo do seu
arquivamento;

V - encaminhar os autos ao Ministório PUblico de Contas e
Gabinete do Conselheiro Relator, sucessivamente,	 para conhecimento e
sugest5o, se for o caso, de inclusao de processos na base amostral de anâlise
da Auditoria.

§ 1°. Conclusos pelo Conselheiro Relator, os autos deverão ser
submetidos a apreciacao do Tribunal Pleno.

§ 2°. ApOs a definicäo de que trata do inciso III e a apreciacao do
Tribunal Pleno, devolver os processos que näo sera() analisados a origem,
mediante despacho individual do prOprio Auditor,	 corn a informacäo do
processo Controle Global de Amostra — junho/10, 	 explicitando quais os
processos compOem ou näo a base amostral.

	

§ 3°. A devolucao de processos a 	 origem, onde deverao
permanecer arquivados e a disposic5o dos Orgaos de Controle, significa que
estes feitos näo integraram a base de amostra do TCM/GO, n5o tendo sido
analisados pelo Tribunal. Todavia, poderào ser requisitados	 a qualquer
momento, para ulterior exame, a critêrio deste Tribunal.

Art. 3°- 0 quantitativo de processos a serem analisados, tanto
para o estoque atual, como para a demanda futura, sera definido obedecendo a
seguinte regra:

I - do estoque atual, assim considerado o existente em
30/06/2010, a Auditoria de Licitacties e Contratos analisarâ 330 processos e a
Auditoria de Engenharia 285;

II - para a demanda futura, considerada a que ocorrer a partir de
01/07/2010, ser5o analisados	 mensalmente 25%	 dos processos que
ingressarem originalmente nas	 Auditorias, assegurando no	 minimo 50
processos mensais para cada	 especializada, utilizando-se 	 sisternAtica
definida no Art. 2°.
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Paragrafo Onico — 0 parametro adotado no inciso I Ievou em
conta a quantidade de processos a serem analisados corn base em estatistica
de 95% de grau de confianca, corn margem de erro de 5% e dispersao de 50%.

Art. 4°- Os processos	 que ja estiverem diligenciados 	 sera°
analisados.

Art. 5° Todos	 os	 processos	 autuados	 no	 TCM,
independentemente de comporem a base amostral a ser analisada, deverao ter
a sua tempestividade aferida.

§ 1° Constatado atraso na autuacao, devera 	 a Auditoria
competente promover abertura de vista dos autos respectivos ao responsavel

§ 2° - Confirmada a ocorrencia da situacao ensejadora da multa,
esta sera determinada mediante expedicao de AcOrdao.

Art. 6°0 sorteio dos processos que compreenderao a	 base
amostral a ser analisada devera ser feito pelo sistema de informatica do
Tribunal, ou, na sua falta, por meio do sitio www.random.orq.

Paragrafo Unico — a metodologia e o critêrio do sorteio deverao
instruir o Processo Controle Global de Amostra.

Art. 7°- Esta Instrucao Normativa entrara em vigor na data de sua
aprovacao, revogadas as disposicOes em contrario, devendo ser publicada na
pagina deste Tribunal e no Informe TCM.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPlaS D011
ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos	 Z 4 JUN 7010
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