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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA

Emenda nº 01 ao PLCE 014-21 - PROC. 0696-21

 

Fica alterado o parágrafo 1°, do Art. 50, da LC nº 881/2020:

 

“Art. 50

.......

§ 1º A CGM apontará em relatório de auditoria o não atendimento pelo gestor responsável ou delegado ao
disposto nesta Lei Complementar.

 

...”

 

 

JUSTIFICATIVA

 

Justifica-se a alteração, de caráter formal e técnico, da citação “Relatório Anual de Auditoria Interna” para
“Relatório de Auditoria” em razão do conteúdo e do objetivo proposto para cada uma das tipologias de
documentos apresentadas. Ao documento “Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT”, cabe o registro
das informações sobre a execução e as análises dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria
realizados pela Divisão de Auditoria-Geral (DAG/CGM) em relação ao planejamento documentado no
“Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT”, este elaborado com a finalidade de definir os trabalhos
prioritários a serem realizados no período do ano-calendário. Logo, o PAINT e o RAINT são instrumentos de
gestão das atividades de auditoria interna. Já o Relatório de Auditoria é o documento apropriado ao registro
de apontamentos e à emissão de recomendações resultantes dos trabalhos de monitoramento e de avaliação
das auditorias operacional, contábil e de gestão realizadas nos órgãos e entidades municipais.
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Ver. Idenir Cecchim (líder da Bancada do MDB)

 

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 11/10/2021, às 16:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0287804 e o código CRC 8C6D8CE5.

Referência: Processo nº 118.00203/2021-11 SEI nº 0287804
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