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qualidade, a credibilidade e o

profissionalismo na esfera pública.

Sendo assim, a Portaria nº

033/SEMCI/2018 instaurou a Auditoria,

sob a competência da Secretaria

Municipal de Controle Interno - SEMCI,

para averiguação dos controles

administrativos e contábeis, situação e

condições, bem como verificação física e

localização dos Bens Móveis de

propriedade da Prefeitura Municipal de

São Gonçalo, nos diversos setores que

compõem o Edifício Central do Executivo.

Em julho de 2019 foi publicada a

Portaria nº 025/SEMCI/2019,

instaurando a Auditoria para averiguação.

Pautando-se na perspectiva de que as

auditorias do setor público são uma

realidade indispensável para toda

administração pública amparada na

responsabilidade com o dinheiro

público, o governo municipal (gestão

2017-2020) de São Gonçalo/RJ

empenha-se em garantir a confiança do

usuário do serviço público, ao realizar

avaliações independentes e pautadas

em princípios de boa governança.

Em dezembro de 2018 foi realizada a

primeira auditoria operacional no

município, sendo, portanto, um marco

que inaugura uma gestão baseada em

normas e diretrizes profissionais, com

foco especial para a

dos controles administrativos e

contábeis, situação e condições, bem

como conferência dos Bens Móveis

de propriedade na Sede da

Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano.

Já em novembro de 2019, a partir da

Portaria nº 039/SEMCI/2019 foi

instituída Auditoria, com o intuito de

avaliar os controles de bens móveis

patrimoniados na Sede da Secretaria

Municipal de Transportes – Gabinete

do Secretário de Transportes e da

Subsecretaria de Fiscalização e

Posturas – SSPPP.
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Em janeiro de 2020, a Portaria nº

04/SEMCI/2020 determinou o

cumprimento de Auditoria para

averiguação dos controles

administrativos e contábeis, situação e

condições, bem como verificação física

e localização dos Bens Móveis na Sede

da Secretaria Municipal de Saúde e

Defesa Civil (SEMSA), da Fundação

Municipal de Saúde (FMS) e da

Fundação Municipal de Assistência à

Saúde dos Servidores de São Gonçalo

(FUNASG). Ainda no presente exercício

estão sendo realizadas mais duas

Auditorias de conformidade, já em

estágio de finalização.
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Após a conclusão dos trabalhos, foram

emitidos relatórios de Auditoria,

contendo recomendações de medidas de

controle necessárias aos órgãos

auditados, sendo tais documentos

encaminhados ao Excelentíssimo

Senhor Prefeito para conhecimento. Por

último, frise-se que todos os arquivos

encontram-se à disposição para

consulta pública, no endereço eletrônico

a seguir:

https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?serv

ico=auditoria
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