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DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO 

DA AUDITORIA 

Modalidade: Auditoria de Conformidade 

Relatório nº: 01/2022 

Objeto da auditoria: Processos de Pagamento consórcios Ótimo e 

Santa Edwiges, 2017 a 2021. 

Objetivo da auditoria: Verificar possíveis inconformidades. 

Composição da equipe: Matheus Henrique de Andrade – Chefe 

da Divisão de Controle Interno; Luiz Felipe de Brito – Assistente 

Administrativo; Daisymar Santos Pereira – Estagiária de Pós-

Graduação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Fundamentação 

A presente auditoria tem fulcro na súmula nº 473 

do STF, vejamos: “A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial”. 

 

 

 



 

1.2 Visão geral do objeto 

 

Esta auditoria tem por objeto o apurar possíveis 

irregularidades, com fulcro no Anexo III da Lei Nº 6.666/2020, cargo 

Chefe da Divisão de Controle Interno, atribuições: “coibir desvios de 

bens patrimoniais e pagamentos indevidos de despesas; contribuir para 

uma melhor informação sobre a real situação patrimonial da entidade; 

assegurar maior exatidão dos resultados apurados;” 

 

1.3 Objetivo 

O objetivo geral dessa auditoria é a apuração 

de possíveis irregularidades no Repasse dos Vales Transportes pagas aos 

colaboradores deste Instituto, usuários das linhas de consórcio com as 

empresas Ótimo e Santa Edwiges. Foram avaliados os processos de 

Pagamento no período de Janeiro de 2017, a Dezembro de 2021. 

 

1.4 Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 

As técnicas de auditoria utilizadas para 

obtenção das informações necessárias à análise do objeto deste 

estudo foram: exame documental e consulta a aos Processos de 

Pagamento, apuração no sistema de Informação fornecido pelas 

empresas fornecedoras.  

 

 



 

 

1.5 Legislação 

A legislação básica na qual se fundamenta 

esse trabalho de Auditoria é: 

 Constituição da República de 1988; 

 Portaria IPREMB Nº13 de 2022. 

 

2. CONCLUSÃO DA EQUIPE 

O primeiro ponto que foi analisado foi à 

solicitação prévia de cada funcionário, que necessitava do benefício 

do Vale Transporte. Nesse quesito, nos anos de 2017 a 2021, todos que 

gozam do benefício fizeram a solicitação por escrito previamente à 

divisão Administrativa deste instituto, apontando as linhas de ónibus 

utilizadas, e quantidade necessária de passagens. Portanto não houve 

nenhum erro. 

O segundo ponto analisado, foi à forma de 

recarga do valor aos funcionários. Muitas vezes o funcionário não utiliza 

de toda a recarga que era passada a ele, e quando isso acontece, o 

IPREMB repassa apenas o valor a ser recarregado para completar todo 

o valor necessário por ele, no mês inteiro.  

Nesse ponto, no período de 2017, até Agosto 

de 2019, este instituto não se atentava a esse acúmulo. E apenas 

completava o valor cheio ao funcionário, fazendo assim, recargas 

desnecessárias.  A partir d Setembro de 2019, nos consórcios Ótimo e 

Santa Edwiges, o IPREMB começou a fazer o repasse da diferença do 



 

valor necessário, considerando o acúmulo do mês anterior. Isso 

desonerou consideravelmente as notas orçamentárias pagas pelo 

instituto. 

O terceiro ponto e mais crítico apontado nessa 

auditoria, foi as notas orçamentárias pagas pelo Instituto. Por lei, é 

devido o abatimento de 6% dos vencimentos do usuário do benefício, 

referente ao necessário para ser utilizado em transporte. Esse 

abatimento nos vencimentos dos usuários era repassado à empresa do 

Consórcio como nota Extra Orçamentária, e a diferença para 

completar o benefício, era repassada à empresa do Consórcio como 

nota Orçamentária. Ou seja, o que saia dos cofres deste instituto era o 

valor do benefício total, menos o abatimento de cada usuário.  

Esse foi o ponto mais crítico a ser destacada por 

essa auditoria, pois de Janeiro de 2017 a Março de 2019, todo o 

benefício dos usuários era pago de forma Orçamentária.  

Abaixo fizemos dois gráficos para mostrar o 

valor que era pago em Orçamentária nos anos de 2017 a 2021 
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Os gráficos apontam os gastos exorbitantes em 

orçamentária nos anos de 2017, 2018, e 2019, com relação à média de 

usuários. Apenas no ano de 2021 houve um novo aumento no 

pagamento orçamentário, devido ao aumento dos estagiários deste 

instituto, aumentando assim a média de usuários no ano, conforme o 

segundo gráfico.  

Avaliando os anos de 2020 e 2021 em cada 

ponto destacado anteriormente, nada se tem a destacar referente aos 

repasses, aos abatimentos, aos pagamentos de forma orçamentária e 

extra orçamentária. Portanto, no que se refere a Vale Transporte, este 

instituto não possui mais irregularidades.  

 

 

É o que se tinha a relatar. 

Betim, 18 de Março de 2022. 

 

 

 

 

 

Matheus Henrique de Andrade  

Chefe da Divisão de Controle Interno 


