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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e 

todos os métodos e medidas adotadas pela Administração Pública, para 

salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar a 

eficácia quanto ao cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos 

e quanto a efetividade das políticas públicas, mantendo a conformidade das 

normas, o estrito cumprimento das leis e princípios constitucionais. 

Entende-se por Departamento de Controle Interno, as atribuições e 

competências definidas no artigo 156 da Lei Municipal nº 7.550, de 19 de abril 

de 2017 e na regulamentação feita pelo Decreto Municipal nº 35445, de 27 de 

dezembro de 2018. 

Com a finalidade de padronizar procedimentos e dar conhecimento as 

unidades da administração municipal direta e indireta fica instituído o presente 

“Manual de Auditoria Interna”, o qual contém informações e orientações básicas, 

essenciais ao entendimento, o funcionamento e o acompanhamento da gestão 

municipal, visando a detecção e mensuração de possíveis inconformidades e 

inconsistências nos processos existentes, evitando-se prejuízos diversos ao 

erário. Por outro lado, oferecer os caminhos e soluções para as boas práticas e 

aperfeiçoamento da gestão como um todo. 

Para a construção do presente manual foram realizadas amplas 

discussões e considerações pela equipe do Departamento de Controle Interno 

da Controladoria Geral do Município de Guarulhos, a partir de referenciais 

oficiais de outros órgãos públicos de excelência, objetivando a uniformização de 

entendimentos, respeitando os aspectos técnicos e práticos utilizados pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Controladoria Geral da União e 

Tribunal de Contas da União. 

Constitui, portanto, fundamento para a política do Departamento de 

Controle Interno a manutenção e atualização deste Manual periodicamente. 
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2. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

 

Determina a Constituição Federal, em seu artigo 31, que a fiscalização 

do Município seja exercida pelo Poder Legislativo Local, mediante controle 

externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na 

forma da Lei. As competências e finalidades estabelecidas nela, objetivam, 

portanto, fortalecer a gestão pública e preservar a obediência aos princípios 

constitucionais.   

A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 75, 

destaca a importância da atividade do controle interno, particularmente em 

relação à execução orçamentária, que compreende a legalidade dos atos e a 

fidelidade funcional dos servidores designados. 

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

determina, em seu artigo 59, que o Poder Legislativo diretamente ou com o auxílio 

dos Tribunais de Contas, Ministério Público e com o sistema de controle interno de 

cada poder, fiscalizarão o cumprimento das normas da referida Lei.  

Já a Lei Orgânica do Município de Guarulhos estabelece, em seu artigo 

334, que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da administração direta e indireta, será exercida pela Câmara 

Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. 

Ressalta-se, ainda, o teor do Comunicado SDG nº 35/2015, do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

municípios sob a sua jurisdição possuírem seus próprios sistemas de controle 

interno.  

   

   

3. DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO E DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO   

  

A Controladoria Geral do Município é composta por: Gabinete do 

Controlador Geral; Departamento de Controle Interno; Departamento de 

Transparência e Promoção da Integridade; Corregedoria Geral do Município e 



 

6 
 

Ouvidoria Geral do Município, com atribuições e competências definidas na Lei 

7.550, de 19 de abril de 2017, em seus artigos 152 a 159.  

 

 

3.1 Organograma  

O Departamento de Controle Interno tem a seguinte estrutura:  

 

 

 

3.2 Da Missão, Visão e Valores 

 

◦ Missão  

Coordenar as atividades relacionadas ao controle interno da Administração 

Pública Municipal de Guarulhos, zelar pela qualidade e regularidade da aplicação 

dos recursos públicos e das ações governamentais, com vistas a aprimorar a gestão 

e agregar valor aos serviços prestados, considerando a relevância do interesse 
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público envolvido.  

◦ Visão 

Ser referência na área de controle interno e reconhecido pela sociedade 

como um órgão fundamental para o fortalecimento dos controles e melhoria dos 

resultados na gestão pública. 

◦ Valores 

Transparência; 

Conduta ética; 

Integridade e honestidade; 

Prevalência do interesse público; 

Governança e senso de responsabilidade do agente público (accountability); 

Conformidade (compliance); 

Preservação do erário e do patrimônio público; 

Responsabilidade Social. 

 

 

4. PADRÕES, TIPOS, FORMAS E TÉCNICAS DE AUDITORIA  

 

4.1 Padrões de Auditoria 

Os padrões a seguir estabelecidos destinam-se a orientar os 

procedimentos de planejamento, execução e elaboração dos relatórios de: 

auditoria, fiscalização, monitoramento e levantamento, efetuados pelos 

servidores do Departamento de Controle Interno. 

Devem ser considerados e aplicados em harmonia com outros 

procedimentos normativos instituídos pelo Tribunal de Contas da União e pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e demais organismos nacionais e 

internacionais, responsáveis pela padronização de ações de controle da 

Administração Pública. 

Para os fins deste Manual, considera-se auditoria como os exames, as 

análises, as avaliações, os levantamentos e as comprovações, 

metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, da adequação, 

da eficiência, da eficácia e da economicidade da gestão pública, com vistas a 

assegurar a consecução do interesse público e assistir à Administração Pública 
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do Município, no cumprimento de seus objetivos institucionais. 

Abrange avaliação dos controles, processos, sistemas informatizados ou 

não e informações/dados usados no gerenciamento dos recursos financeiros, 

humanos e patrimoniais. Contempla, ainda, o exame das demonstrações 

contábeis e financeiras, a verificação do cumprimento dos princípios 

constitucionais que regem os atos e fatos administrativos, além do cumprimento 

de outros requisitos formais e regulamentares, bem como a avaliação dos 

aspectos de economia, eficiência, eficácia e efetividade. 

I. Auditoria: estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, 

objetivo, sistemático e disciplinado, tendo por finalidade agregar valor ao 

resultado da Administração Pública e melhorar os processos e as atividades da 

gestão e dos controles internos, por meio de recomendações referentes às 

inconformidades, irregularidades e inconsistências apontadas nos relatórios. 

Compreende as técnicas necessárias ao exame analítico dos atos da 

administração e a avaliação dos sistemas contábil, financeiro, de pessoal, 

patrimonial.. 

II. Fiscalização: instrumento de controle interno destinado a constatar 

o funcionamento regular dos sistemas de gestão, a integridade dos bens 

públicos, a existência, consistência ou procedência de fatos ou indícios de 

irregularidades, suprindo omissões e lacunas de informações, esclarecendo 

dúvidas ou verificando denúncias quanto a legalidade, a legitimidade e a 

economicidade dos recursos públicos, bem como quanto aos atos 

administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à fiscalização do 

órgão de controle. 

III. Monitoramento: instrumento de controle interno utilizado para 

verificação do cumprimento das recomendações e sugestões formuladas às 

unidades auditadas, bem como a avaliação dos resultados alcançados. 

IV. Levantamento: instrumento de fiscalização utilizado para conhecer 

as unidades sujeitas às ações de controle, no que se refere aos seus processos 

de trabalho, estruturas, sistemas e projetos, sob os aspectos contábil, financeiro, 

orçamentário, operacional e patrimonial. 

Os trabalhos de Auditoria Interna objetivam proporcionar uma razoável 

garantia de que tais ações ocorram de acordo com o planejado, fazendo 
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recomendações para que as melhorias sejam alcançadas. 

Cabe salientar que o controle interno não é sinônimo de auditoria interna, 

pois esta equivale a um trabalho organizado de revisão e apreciação dos 

controles internos, normalmente executados por um departamento especializado, 

ao passo que o controle interno refere-se a procedimentos da Administração 

Pública estabelecidos nos planos permanentes da instituição envolvendo todas 

as unidades executoras. 

É política de atuação da Controladoria Geral do Município por meio do 

Departamento de Controle Interno agir preventivamente, procurando apoiar as 

diversas unidades da Administração Pública, evitando, assim, a ocorrência de 

eventuais falhas, antes que elas produzam efeitos danosos ao erário e ao 

alcance dos seus objetivos (possíveis riscos). 

 

4.2 Tipos de Auditoria 

 A equipe do Departamento de Controle Interno realizará o levantamento 

de informações referentes as rotinas e procedimentos das unidades a ser 

auditadas, seguido da experimentação prática “in loco”, legislação aplicada, 

entre outros documentos específicos e adotará, na execução de suas atividades 

laborais, entre outros, os tipos de Auditorias conforme especificação abaixo: 

  

I. Operacional ou Desempenho: visa avaliar as ações gerenciais e 

os procedimentos relacionados ao processo operacional ou parte dele, com a 

finalidade de apontar soluções alternativas para a melhoria do desempenho das 

unidades. Sua abordagem é de apoio e procura auxiliar a administração no 

gerenciamento e nos resultados por meio de recomendações que visem 

aprimorar os procedimentos e controles. 

II. Auditoria de regularidade ou conformidade: tem como objetivo 

verificar a legalidade dos atos de natureza contábil, financeira, orçamentária e 

patrimonial, praticados pelas unidades da Administração Pública com vistas a 

certificar, exclusivamente, a observância às normas em vigor. 

III. Contábil: Tem como propósito certificar se os registros contábeis 

foram efetuados de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, 

com as legislações vigentes e se as demonstrações originárias refletem 
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adequadamente a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados 

do período examinado e as demais situações apresentadas. 

IV. Avaliação da Gestão: Objetiva emitir opinião com vistas a certificar 

a regularidade das contas, verificando a execução (por amostragem) dos 

contratos, convênios, acordos, termos ou ajustes, resultados, bem como a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administração de 

valores e outros bens confiados à Administração Pública, observando os 

seguintes aspectos: 

 

◦ Documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos; 

◦ Existência física de bens e outros valores; 

◦ Cumprimento da legislação e normativos; 

◦ Acompanhamento da Gestão: realizada ao longo dos processos de 

gestão com o objetivo de atuar de forma efetiva e eficiente, no intuito de obter 

melhorias no desempenho da Administração Pública e evitando-se prejuízos ao 

erário. 

V.               Auditoria Extraordinária: tem como objetivo examinar fatos ou 

situações considerados relevantes, de natureza incomum, extraordinária e não 

habitual, sendo realizado para atender solicitação expressa do Chefe do Poder 

Executivo ou do Controlador Geral do Município. 

 

4.3 Formas de Execução de Auditoria 

As auditorias serão iniciadas a partir da abertura de Ordem de Serviço 

contendo a ciência do Controlador Geral do Município, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Auditoria Interna e solicitações pelas 

autoridades competentes quando se tratar de auditorias extraordinárias.  

Após será formalizado processo administrativo próprio para continuidade 

dos trâmites.  

 

4.4 Técnicas de Auditoria 

 É o conjunto de processos e ferramentas operacionais utilizadas para a 

obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes 

e úteis para conclusão dos trabalhos. 
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É necessário observar a finalidade específica de cada técnica de 

auditoria, com vistas a evitar a aplicação de técnicas inadequadas, a execução 

de exames desnecessários e o desperdício de recursos humanos e tempo.  

Com base no Plano Anual de Auditoria Interna, os trabalhos serão 

executados observando-se, quando necessário, as seguintes técnicas de auditorias: 

 

◦ Entrevista: formulação de pergunta escrita ou oral ao pessoal da 

unidade auditada ou vinculados, para obtenção de dados e informações; 

◦ Análise documental: verificação de processos e documentos que 

conduzam à formação de indícios e evidências; 

◦ Conferência de cálculos: verificação e análise das memórias de 

cálculos decorrentes de registros manuais ou informatizados; 

◦ Circularização: obtenção de informações com a finalidade de 

confrontar declarações de terceiros com os documentos constantes do escopo da 

auditoria. 

◦ Inspeção física: exame “in loco” para verificação do objeto auditado; 

◦ Exame dos registros: verificação dos registros constantes de 

controles regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos 

formalizados, elaborados de forma manual ou por sistemas informatizados; 

◦ Correlação entre as informações obtidas: cotejamento entre 

normativos, documentos, declarações e dados; 

◦ Amostragem: escolha e seleção de uma amostra representativa nos 

casos em que é inviável pelo custo/benefício aferir a totalidade do objeto da auditoria 

e pela limitação de recursos em geral para as constatações; 

◦ Revisão analítica: verificação do comportamento de valores 

significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, 

com vistas à identificação de situações ou tendências atípicas. 

Além das técnicas de auditorias apresentadas, também poderão ser 

utilizados testes de controle que têm como finalidade avaliar os procedimentos e os 

controles.  
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5. EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Para cada auditoria deve-se quantificar os recursos humanos necessários à 

realização dos trabalhos de forma satisfatória. 

 

5.1   Definição da Equipe  

A definição da equipe dependerá das características do trabalho, 

objetivos e prazos, com ênfase para os seguintes aspectos: 

◦ Aproveitar o conhecimento e a experiência do pessoal da equipe 

em relação à unidade a ser auditada; 

◦ Estabelecer rodízio na formação de equipes, de modo a permitir a 

oportunidade de desenvolvimento profissional dos servidores lotados no 

Departamento de Controle Interno. 

  

Quando o caso assim exigir poderá ser considerada a utilização de 

servidores especializados/técnicos de outras unidades, não pertencentes ao quadro 

do Departamento de Controle Interno. 

 

5.2 Indicação / Designação da Equipe de Auditoria 

A indicação/designação dos membros da equipe de auditoria e de seu 

coordenador deverá ser feita pelo Diretor do Departamento do Controle Interno, por 

ocasião da Ordem de Serviço. 

 

5.3 Supervisão e Coordenação da Equipe de Auditoria 

Todos os trabalhos de auditoria realizados pelos servidores do 

Departamento de Controle Interno serão supervisionados pelo seu Diretor, desde o 

seu planejamento até a sua conclusão, competindo-lhe: 

I. Orientar o Coordenador quanto ao objetivo e delimitação do escopo 

dos trabalhos; 

II. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos desde o início do 

planejamento às ações de monitoramento pela equipe; 

III. Submeter o relatório conclusivo de auditoria ao Controlador Geral 

do Município para aprovação final. 
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Ao Coordenador designado compete: 

I. Realizar discussões com a equipe a fim de definir os procedimentos 

e técnicas a ser utilizadas; 

II. Coordenar, revisar e aprovar a “Matriz de Planejamento e 

Procedimentos”, antes do início da execução da auditoria; 

III. Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos e a elaboração da 

“Matriz de Achados”, para posterior ciência do Diretor e Controlador; 

IV. Realizar o controle de qualidade da auditoria, assegurando a 

aderência dos procedimentos aos padrões estabelecidos neste normativo;  

V. Coordenar a equipe na elaboração do relatório conclusivo de 

auditoria. 

 

5.4 Perfil do Servidor responsável pela Auditoria 

Consiste em um conjunto de atributos requeridos, dentre os quais 

destacam-se: área de formação, capacitação técnica e experiência profissional. 

A avaliação do perfil pode considerar, inclusive, as etapas da auditoria a 

ser desenvolvidas, e não necessariamente a realização integral do trabalho. 

 

5.5 Deveres e Responsabilidades do Servidor 

O servidor designado para integrar a equipe de auditoria, quando do 

exercício de suas competências, deverá obedecer o código de ética vigente do 

Município de Guarulhos, bem como os itens abaixo relacionados: 

◦ Apresentar conduta ética observando os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência, além dos demais normativos 

pertinentes à sua área de atuação; 

◦ Manter atitude de imparcialidade, objetividade e confidencialidade, 

buscando respeitar e contribuir para os objetivos legítimos e éticos da 

Administração Pública; 

◦ Primar pela transparência, eficiência, eficácia e legitimidade na 

gestão das atividades administrativas; 

◦ Agir com discrição, integridade e competência, executando seus 

trabalhos com zelo, honestidade, diligência e responsabilidade; 
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◦ Adotar procedimentos de salvaguarda de informações/dados 

sigilosos, obtidos durante a realização dos trabalhos; 

◦ Não participar de processo de decisão ou autorização de 

responsabilidade da unidade auditada; 

◦ Possuir conhecimentos, habilidades e outras competências 

necessárias à execução de suas atribuições, bem como zelar pelo seu 

desenvolvimento profissional de modo a manter atualizados os seus 

conhecimentos técnicos, acompanhando a evolução das normas, 

procedimentos, capacitações e técnicas aplicáveis aos trabalhos desenvolvidos; 

◦ Elaborar relatórios e informações apoiados em normas, 

documentos e evidências que propiciem a convicção da realidade, da 

veracidade dos fatos e das situações examinadas; 

◦ Comunicar de imediato ao Diretor do Departamento de Controle 

Interno sobre algum impedimento pessoal à sua participação em trabalho 

específico, entre eles: relacionamentos familiares ou pessoais com o servidor 

responsável pela unidade auditada, que possam interferir em sua objetividade e 

imparcialidade e outras situações que ensejem conflito de interesses e perda de 

independência; 

◦ Representar à chefia imediata nos casos de irregularidades ou 

ilegalidades constatadas; 

◦ Conduzir-se de modo a promover a cooperação e o bom 

relacionamento com as unidades auditadas e com os demais membros da 

equipe de auditoria; 

◦ Portar-se de maneira profissional, discreta, cortês e respeitosa com 

os servidores da unidade auditada, de forma a permitir a condução dos trabalhos 

sem qualquer grau de atrito. 

 

5.6 Prerrogativas atinentes ao Servidor 

Os membros das equipes de auditoria, no exercício de suas funções, 

terão as seguintes prerrogativas: 

◦ Garantia de livre acesso às áreas funcionais das unidades 

auditadas para realização de trabalhos de auditorias e inspeções; 

◦ Acesso a todos os registros, processos, sistemas, documentos, 
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propriedades físicas e informações necessárias à realização de seu trabalho; 

◦ Competência para requerer, por escrito, aos responsáveis pelas 

unidades auditadas os documentos e informações necessárias ao seu trabalho, 

fixando prazo razoável para atendimento;  

◦ Autonomia para formular suas convicções e emitir suas 

recomendações e sugestões, observados os princípios constitucionais, os gerais 

da Administração Pública, as disposições legais e regulamentares. 

 

Constatada obstrução ao livre exercício nos trabalhos de auditoria e 

inspeção, ou sonegação de processo, documento ou informação, deverá o 

coordenador responsável pela auditoria comunicar, tempestivamente, o ocorrido 

ao Diretor do Departamento de Controle Interno, a quem deverá relatar o fato à 

autoridade competente, para adoção das medidas cabíveis. 

 

5.7 Vedações aos Servidores do Departamento de Controle Interno 

É vedado ao servidor atuante no Departamento de Controle Interno 

tomar parte conscientemente de qualquer atividade ilegal ou se envolver em 

atos indevidos durante a execução de seus trabalhos, bem como exercer 

atividades próprias e típicas de gestão, tais como: 

◦ Atividades ou atos que resultem emissão de empenho, autorização 

de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos; 

◦ Instrução de processo com indicação de autorização ou aprovação 

de ato que resulte na assunção de despesas, que devem ser praticados pelo 

gestor; 

◦ Formulação e implementação de políticas nas áreas de 

planejamento orçamentário e financeiro; 

◦ Participação em conselhos, comissões em geral, grupos de 

trabalho, dentre outros;  

◦ Elaboração, decisão ou aprovação de objeto a ser contratado pela 

Municipalidade. 

◦  
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6. PAPÉIS DE TRABALHO: CONCEITOS/CARACTERÍSTICAS 

 

São registros que evidenciam as características dos atos e fatos 

relevantes apurados pela equipe durante a realização dos trabalhos. 

Inúmeras são as finalidades dos papéis de trabalho, contudo podemos 

destacar como principais: 

 

◦ Racionalizar a execução da atividade/tarefa; 

◦ Garantir o alcance dos objetivos; 

◦ Fundamentar o relatório com provas necessárias e suficientes; 

◦ Facilitar a sua revisão; 

◦ Servir de instrumento para certificação de que os critérios adotados 

para a escolha da amostra foram os mais adequados; 

◦ Fornecer orientação para exames posteriores da equipe e 

superiores; 

◦ Constituir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de 

se obter detalhes relacionados com a atividade da auditoria realizada;     

                

Os papéis de trabalho (documentos, fotos, etc.) integrarão o relatório de 

auditoria e evidenciam falhas/irregularidades que servem como suporte para as 

conclusões a ser apresentadas.  

 

 

7. PLANEJAMENTO DE AUDITORIA 

 

O Planejamento dos trabalhos do Departamento de Controle Interno será 

realizado por meio do Plano Anual de Auditoria Interna. 

O Plano consiste na definição dos trabalhos a ser realizados pelo 

Departamento de Controle Interno durante o exercício seguinte ao da divulgação no 

sítio eletrônico do Município. Dessa forma se estabelece uma vinculação das 

atividades propostas com os objetivos estratégicos, bem como a consecução de 

benefícios proporcionados pelas ações de controle realizadas visando o 

aperfeiçoamento da gestão, quando das auditorias. Exemplos:  
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◦ Implementação de mecanismos de controle eficientes e eficazes; 

◦ Aperfeiçoamento/criação de indicadores de desempenho (no processo 

e nos resultados);  

◦ Maior grau de conformidade dos atos de gestão;  

◦ Mitigação de riscos;  

◦ Melhoria dos controles internos e dos processos de trabalho nas 

unidades. 

 

Para elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, o Departamento de 

Controle Interno levará em consideração o Plano de Governo, as políticas públicas 

estabelecidas, as metas e os objetivos estratégicos da Administração Pública 

Municipal, as normas técnicas e a legislação aplicável. 

O Departamento de Controle Interno poderá apresentar os critérios de 

relevância (caso haja levantamento prévio), dos riscos, da materialidade e 

criticidade, tais como:  

◦ Resultado dos últimos trabalhos de auditoria realizados;  

◦ Recomendações/diligências pendentes de atendimento, especialmente 

aquelas oriundas do Controle Externo;  

◦ Importância da atividade e/ou sistema auditado em relação aos 

objetivos estratégicos definidos;  

◦ Complexidade das operações;  

◦ Magnitude dos recursos financeiros, humanos e materiais envolvidos;  

◦ Existência de áreas potenciais de operações antieconômicas ou 

ineficientes;  

◦ Existência de histórico de irregularidades;  

◦ Ocorrência de denúncias, notícias veiculadas pelos meios de 

comunicação e outras evidências de situações adversas, potenciais ou suspeitas;  

◦ Período de tempo decorrido desde o último trabalho de auditoria 

realizado. 

 

O Plano Anual de Auditoria Interna deverá contemplar os seguintes itens: 

descrição, tipo, objetivo, resultado esperado e estimativa de horas.  
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A consolidação do referido Plano será encaminhado pelo Diretor do 

Departamento de Controle Interno para aprovação pelo Controlador Geral do 

Município e, após, para ciência do Chefe do Executivo.  

O Diretor do Departamento de Controle Interno acompanhará a execução 

das ações de sua competência previstas no referido plano, por meio de reuniões 

gerenciais quadrimestrais com as equipes designadas, para avaliação do 

cumprimento  e promoção das medidas gerenciais necessárias a eventuais ajustes. 

Os fatos ou situações relevantes, de natureza incomum, extraordinária e 

não habitual, serão considerados como auditoria extraordinária, devendo esta 

ser solicitada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Controlador Geral do 

Município. 

 

7.1 Matriz de Planejamento e Procedimentos 

O Procedimento de Auditoria deverá ser precedido da Matriz de 

Planejamento e Procedimentos, a fim de garantir a sua execução de forma eficiente, 

eficaz e oportuna, bem como a sua qualidade. 

O planejamento do trabalho da auditoria compreende os exames 

preliminares das áreas a ser auditadas, as atividades, produtos e processos, para 

definir a amplitude e o escopo do trabalho, que deverá ser realizado de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Controle Interno.  

Para tal devem ser utilizadas as seguintes fontes, dentre outras: sistemas 

informatizados, legislação e normas específicas, auditorias e análises de processos 

realizadas, informações e dados obtidos junto a outros órgãos e unidades, estudos 

técnicos, bem como procedimentos, jurisprudências ou súmulas dos órgãos de 

controles externos. 

O planejamento deve considerar os fatores relevantes na execução dos 

trabalhos, especialmente os seguintes: 

 

◦ Conhecimento detalhado das atividades operacionais, da legislação 

pertinente e dos sistemas financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e de gestão 

de pessoas; 

◦ Natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos de auditoria a 

ser aplicados, alinhados com a política de gestão de riscos; 
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◦ Utilização de servidores com conhecimento técnico específico para 

auxiliar os trabalhos necessários ao regular desempenho das atribuições do 

Departamento de Controle Interno; 

◦ Conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação às 

auditorias semelhantes realizadas anteriormente ou de outros trabalhos de controle 

relacionados. 

O planejamento deve ser documentado e estruturado de forma a servir como 

guia e meio de controle da execução dos trabalhos devendo ser revisado e 

atualizado sempre que as circunstâncias assim o exigirem. 

Segue sugestão para preenchimento da Matriz de Planejamento e 

Procedimentos:

 

O primeiro passo para a elaboração da Matriz de Planejamento e 

Procedimentos é a delimitação do objetivo da auditoria. 

Com base nos levantamentos prévios, deverão ser estabelecidos os temas 

que merecerão maior atenção da auditoria no período. Assim, tendo como 

referencial esses temas, a equipe de auditoria definirá os objetivos específicos da 

auditoria em cada unidade. 

Finalizada esta etapa, deve-se preencher a matriz  conforme a sugestão 

abaixo: 

 

I. Questões de Auditoria 

É o detalhamento dos objetivos da fiscalização a ser respondidos, ou seja, o 

desdobramento do objetivo em perguntas que abordem os diferentes aspectos do 

escopo do trabalho, ao mesmo tempo em que se discute onde se quer chegar com 

os questionamentos (possíveis achados). 

Devem ser elaboradas de forma a estabelecer com clareza, os critérios, os 

limites e dimensões que devem ser observados durante a execução dos trabalhos. 

O enunciado da questão não deve extrapolar o objetivo definido, de forma a 

não ampliar o escopo previsto para a auditoria. Deve considerar, porém, todos os 
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itens que se quer verificar.  

No que tange ao detalhamento da questão, se faz necessário adequar o 

dimensionamento, a disponibilidade de informações requeridas e as fontes de dados 

em nível suficiente para respondê-la. Por outro lado, não se deve prever 

informações requeridas ou conclusões (possíveis achados) que estejam fora dos 

limites da questão. 

II. Informações requeridas/Fontes 

Esse procedimento permitirá aferir se as questões de auditoria têm condição 

de ser respondidas. 

No que tange às “Informações requeridas” devem ser previstas e 

especificadas todas as informações necessárias para responder a questão de 

auditoria. Deve-se evitar expressões sem especificar exatamente que tipo de 

informação é necessária. 

Exemplo:  

Ao invés de “Dados sobre a especificação dos bens e serviços adquiridos 

mediante inexigibilidade, bem como as justificativas para a sua inexigibilidade”, 

utilizar: 

◦ Justificativa da aquisição do bem/serviço; 

◦ Especificação do bem; 

◦ Justificativa técnica, quando houver necessidade; 

◦ Justificativa de inviabilidade de competição (inexigibilidade); 

◦ Justificativa para a dispensa, para os casos previstos; 

◦ Justificativa de escolha do fornecedor; 

◦ Atestado de comprovação de exclusividade, para os casos de 

inexigibilidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

◦ Justificativa dos preços. 

Observação: devem ser indicadas as fontes das informações/dados obtidos, pois 

representam o “local” em que se originaram.  

Vide exemplo: 

          Informações requeridas                           Fontes de Informação 

Edital da licitação DLC / Portal da Transparência 

Indicadores e metas P.P.A. DPO 

DLC – Departamento de Licitações e Contratos / DPO – Departamento de Planejamento Orçamentário 
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III. Técnicas de Auditoria 

São as formas ou maneiras utilizadas na aplicação dos procedimentos com 

vistas à obtenção de diferentes tipos de evidências ou ao tratamento de 

informações, sendo as mais usualmente utilizadas: análise documental; inspeção 

física; conferência de cálculos; entrevista; circularização; conciliações e revisão 

analítica. 

IV. Procedimentos 

Os procedimentos são as atividades realizadas para a obtenção dos 

produtos das “informações requeridas” da matriz para consecução do seu objetivo. 

Portanto, na medida do possível, devem ser detalhados em tarefas descritas de 

forma clara, de modo a não gerar dúvidas ao executor e esclarecendo os aspectos a 

ser abordados. 

De forma resumida, descrevem o “passo a passo” do servidor resdponsável 

pela auditoria em campo, como por exemplo: verificações, avaliações e documentos 

que serão analisados, bem como as técnicas para a realização das mesmas, 

evitando-se procedimentos sem o necessário detalhamento.  

V. Possíveis Achados 

São reflexões das questões de auditoria, isto é, as constatações que 

poderão ser alcançadas a partir das análises relacionadas, as quais refletirão as 

falhas ou irregularidades encontradas, ou seja, o que o servidor responsável pela 

auditoria pode obter ao respondê-la. 

Na descrição da Matriz de Planejamento e Procedimentos é necessário 

utilizar-se da concisão e da objetividade, limitando-se basicamente a descrever a 

“manchete” do possíveis achados. 

Exemplos: 

 

◦ Fuga à licitação em virtude de fracionamento de despesas; 

◦ Contratação direta indevida em virtude de falha de planejamento; 

◦ Divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante no 

instrumento convocatório da licitação; 

◦ Não aderência do contrato ao instrumento convocatório da licitação (ou 

ao termo que a dispensou ou a inexigiu) e à proposta do licitante; 

◦ Contratação com prazo superior ao previsto na legislação em virtude 
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de enquadramento indevido do objeto como serviço continuado. 

Cumpre informar que os possíveis achados devem relacionar-se com a 

questão de auditoria e com ela guardar coerência. 

Por exemplo: se a questão de auditoria e os possíveis achados objetivam  

“verificar a elaboração de projeto básico ou instrumento similar necessário e 

suficiente como condição às aquisições”, estes não podem fazer menção à 

ocorrência da “participação na licitação do autor do projeto fora das hipóteses 

permitidas em lei”, pois tal constatação foge ao escopo previsto na questão. 

 

 

8. EXECUÇÃO DE AUDITORIA 

 

A Auditoria realizada no âmbito do Departamento de Controle Interno 

consiste na realização de exames para verificar a adequação da gestão pública em 

relação às normas, aos princípios e às boas práticas da administração, com vistas a 

assegurar o interesse público e o cumprimento de seus objetivos institucionais. 

 

8.1 Achados de Auditoria 

Achados são situações verificadas pelo servidor responsável pela auditoria 

durante o trabalho de campo que serão usadas para responder às questões de 

auditoria. 

Os indícios de não conformidade entre os critérios aplicáveis e as condições 

encontradas nos processos de trabalho nas áreas auditadas, quando confirmados 

pela aplicação dos procedimentos de auditoria pertinentes, constituem os achados 

de auditoria. 

Os achados de auditoria devem atender aos requisitos básicos a seguir: 

 

◦ Ser relevantes; 

◦ Estarem fundamentados em evidências juntadas ao relatório; 

◦ Ser apresentados de forma objetiva;  

◦ Respaldarem as propostas de encaminhamento deles resultantes. 

As informações e dados que fundamentam os achados de auditoria são 

denominados “evidências” e devem fornecer base sólida para as conclusões e 
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recomendações às unidades auditadas. 

As evidências, elementos essenciais e comprobatórios do achado, devem ter 

os seguintes atributos: 

 

◦ Ser suficientes e completas de modo a permitir que terceiros cheguem 

às mesmas conclusões da equipe de auditoria; 

◦ Ser pertinentes ao tema e diretamente relacionadas com o achado; 

◦ Ser adequadas, fidedignas, gozando de autenticidade, confiabilidade e 

exatidão das fontes. 

 

Os documentos considerados como evidências são: 

◦ Registros de dados, ofícios, cartas, relatórios, pareceres, declarações, 

questionários ou termos de depoimento, despachos ou outros documentos, emitidos 

pelo auditado ou por terceiros, integrantes ou não de processos administrativos; 

◦ Ofícios, cartas, relatórios, pareceres, despachos ou outros documentos 

emitidos por terceiros endereçados à equipe de auditoria; 

◦ Fotografias ou mídias contendo arquivos de dados, de vídeo ou áudio; 

◦ Consolidações de respostas a questionários;  

◦ Planilhas de cálculos, quadros comparativos, demonstrativos e outras 

evidências. 

 

8.2 Matriz de Achados 

Os achados de auditoria comporão a Matriz de Achados (modelo sugerido 

abaixo) e serão estruturados para fins de análise. Será composta, em regra, pelos 

seguintes campos: achado, situação encontrada, critério, evidência e 

encaminhamento/recomendação. 

 

 

 

I. Achado 

Esse campo consiste basicamente no título da falha ou irregularidade, um 
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enunciado conciso e objetivo da ocorrência, cujos aspectos correspondentes serão 

melhor detalhados no texto da situação encontrada e nos demais elementos do 

achado. É a “manchete” da falha ou irregularidade. 

II. Situação Encontrada 

Nesse campo o relato deve ser claro o suficiente para que o leitor 

compreenda a ocorrência, pormenorizando o caso concreto, identificado e 

documentado durante a fase de execução da auditoria. Dessa forma, apesar de 

alguns elementos do achado (objetos, critérios, evidências) terem destaque em 

campos específicos, não há impedimento de que integrem, na profundidade 

necessária, também, o corpo do texto da situação encontrada.  

Os períodos de ocorrência e de referência dos fatos irregulares/ilegais 

devem ser relatados na descrição da situação encontrada.  

Por exemplo: quando se tratar de pagamentos indevidos, é preciso indicar o 

período em que foram efetuados (mês/ano), bem como o período a que se referem 

(mês/ano), ainda que coincida com o período total sob exame. Essa descrição é 

essencial por dois motivos: vinculação às contas e associação das 

irregularidades/ilegalidades aos gestores. 

III. Critério 

A indicação do critério de auditoria é essencial para a caracterização do 

achado. Não raro, às vezes, a mera menção do dispositivo legal ou da jurisprudência 

é insuficiente, sendo importante relatar, também, o que o critério preconiza. A 

descrição dos critérios permite a revisão da fundamentação legal, da jurisprudência 

e da doutrina, diminuindo a possibilidade de eventuais omissões ou equívocos. 

Exemplos de critérios de auditoria que a equipe utiliza para aferir os aspectos 

de conformidade ou o desempenho de uma situação encontrada (caso concreto): 

Constituição Federal, leis, decretos, doutrina, súmulas, contratos, convênios, editais, 

instruções normativas, normas técnicas, pareceres, portarias, ou, no caso de 

auditorias operacionais, referenciais técnicos para o objeto sob análise. 

IV. Evidência 

É fundamental que a equipe de auditoria verifique a suficiência e a 

qualidade das evidências coletadas para que se evitem diligências posteriores, 

devendo registrar os documentos que respaldam a opinião da equipe.  

As evidências devem ser precisas, confiáveis, relevantes e suficientes a 
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persuadir o leitor de que os achados, conclusões, recomendações e determinações 

da auditoria estão bem fundamentados.  

Quanto maior a materialidade do objeto fiscalizado, o risco, e o grau de 

sensibilidade do auditado a determinado assunto, maior será a necessidade de 

evidências mais robustas.  

V. Encaminhamento / Recomendação 

Nesse campo são registradas as medidas preventivas, corretivas, 

processuais ou materiais que a equipe de auditoria entende que deva recomendar 

ou sugerir no que tange aos achados identificados. 

O preenchimento do encaminhamento na matriz, antes da redação do 

relatório, facilita sua elaboração e a discussão do trabalho com o coordenador da 

auditoria. 

É importante destacar que os encaminhamentos registrados na matriz 

serão replicados nos relatórios de auditoria, porém em momentos distintos. Nos 

relatórios preliminares serão transportadas propostas de encaminhamento 

processuais (constantes da Matriz de Achados), como, por exemplo, citação ou 

notificação, ao passo que no relatório conclusivo de auditoria (após a 

manifestação da unidade auditada) serão relatadas as propostas de 

encaminhamento referentes às recomendações, conforme anexo VII (Tabela de 

Enquadramentos – “Status” de Recomendação).  

 

 

9. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

Risco pode ser entendido como uma medida de incerteza, inerente a 

todas as atividades humanas e relacionados aos objetivos a ser alcançados. 

Essas incertezas podem gerar eventos de impacto tanto negativo quanto 

positivo.  

Aqueles de impactos negativos são considerados riscos propriamente 

ditos, com a possibilidade de impedir a criação de valores ou mesmo destruir 

valores existentes. É possível definir risco como potencial de perda para uma 

instituição devido a erro, fraude, ineficiência, falta de aderência a requisitos 

legais ou ações que tragam descrédito à Adminstração Pública e que possam 
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afetar negativamente o alcance de seus objetivos.  

O risco é a ameaça de que um novo evento ou ação interno(a) ou 

externo(a) poderá afetar os objetivos e as estratégias estabelecidas. 

A avaliação do risco em auditoria tem como finalidade identificar, medir e 

priorizar este, a fim de se eleger as áreas auditáveis mais significativas.  

No caso da auditoria interna, a avaliação de riscos pode determinar, por 

exemplo, a unidade ou o processo a ser avaliado, haja vista os limitados 

recursos humanos e materiais disponíveis. Neste caso será dada prioridade às 

unidades ou processos que apresentem maior risco. 

A aplicação da metodologia de análise de riscos, contribui para que o 

resultado planejado pela Administração Pública seja efetivado, corrigindo, assim, 

falhas ou outros eventos que impedem a concretização dos objetivos.  

Cabe ressaltar que o desenvolvimento de um plano estratégico de 

auditoria, tanto externo quanto interno, usando a avaliação de risco como 

componente integrante, é um processo dinâmico.  

Os fatores de risco detectados e o processo de valoração desses devem 

ser melhorados continuamente. A obtenção de informações atualizadas sobre as 

unidades da administração no decorrer do trabalho de auditoria é subsídio para 

a reavaliação dos riscos.   

 

9.1 Matriz de Riscos e Controles 

É elaborada concomitantemente ao relatório conclusivo levando-se em 

conta os fatores de risco (inerentes, de controle e residual), O roteiro para 

análise, avaliação e medidas saneadoras/mitigadoras foram estabelecidos no 

Anexo II e os níveis de impactos e probabilidades, junto aos Anexos III e IV 

respectivamente.  

 

 

10. COMUNICAÇÃO DA AUDITORIA 

 

Em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna, será elaborado 

memorando pelo Departamento de Controle Interno aos titulares das unidades a ser 

auditadas, apresentando a equipe de trabalho, os objetivos, a data de início 
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(previsão) e demais informações necessárias, a fim de esclarecer o escopo da 

auditoria. 

Durante a execução da auditoria, a equipe deverá utilizar as técnicas 

previstas neste Manual, em busca dos achados de auditoria, com base nas 

evidências detectadas. 

Os achados devem ser apresentados indicando-se a descrição do achado, a 

situação encontrada, o critério de auditoria, e, por decisão da equipe, as causas (se 

relevantes e identificáveis) e os efeitos. Deve ser informado aos gestores que os 

achados são preliminares, podendo ser corroborados ou excluídos em decorrência 

do aprofundamento da análise (após a manifestação da área auditada) podendo, 

inclusive, ser inseridos novos achados. 

Na hipótese de se constatar, durante os trabalhos de auditoria, falhas/ 

irregularidades/ilegalidades que, em decorrência da criticidade, recomendem a 

adoção imediata de providências pela administração, o fato: 

I. será comunicado imediatamente ao Diretor do Departamento de 

Controle Interno para fins de adoção das providências necessárias;  

II. poderá ser relatado em Nota de Auditoria que conterá recomendações 

a ser acolhidas pela unidade auditada antes da emissão do relatório (preliminar ou 

conclusivo) - vide modelo padrão - Anexo VI.  

 

10.1 Resultados dos Trabalhos de Auditoria 

Os resultados deverão ser comunicados na forma de relatórios 

(preliminar e conclusivo) e/ou Nota de Auditoria, que constarão do processo 

administrativo, observadas e respeitadas as etapas e condições estabelecidas. 

 

10.2 Relatório de Auditoria 

É o documento emitido pela equipe do Departamento de Controle 

Interno, com o resultado dos trabalhos e exames efetuados e as respectivas 

recomendações. Esse relatório será submetido ao conhecimento do Diretor do 

Departamento de Controle Interno, ao Controlador Geral do Município e, após, à 

autoridade da unidade auditada de forma tempestiva e sigilosa, quando o caso 

assim o exigir, podendo ser reavaliado a fim de sanar possíveis dúvidas, antes 

do envio ao Chefe do Executivo. 
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A redação do relatório de auditoria interna deve ser de forma: 

 

◦ Clara e Simples: a informação deve ser revelada de forma objetiva, 

simplificada, em linguagem de simples compreensão, facilitando o seu 

entendimento.  

◦ Precisa: a informação deve estar livre de incertezas e dúvidas que 

causem interpretações diversas. 

◦ Oportuna: deve ser divulgado em tempo hábil, para que os 

apontamentos e/ou recomendações sejam observados e as medidas adotadas para 

a mitigação ou solução do problema. 

◦ Imparcial:  deve ser fiel aos fatos, com neutralidade e sem emissão de 

juízo de valor. 

◦ Conclusiva: permite a formação de opinião sobre os fatos relatados. 

Não se deve utilizar expressões duras, ofensivas, adjetivadas, tampouco 

comentários desnecessários, inoportunos ou depreciativos. 

Deve ser observando a seguinte estrutura mínima: 

 

◦ Título, identificação da equipe responsável pelo trabalho, número 

do processo, local e data; 

◦ Sumário; 

◦ Introdução, que deverá conter: o número da Ordem de Serviço que 

autorizou a auditoria, a motivação para sua realização, a identificação da(s) área(s) 

auditada(s), o objeto do trabalho e objetivos; 

◦ Fontes de critérios: consistem na legislação, norma, jurisprudência ou 

entendimento doutrinário que a equipe de auditoria compara com a situação 

encontrada. Podem também ser utilizados como fontes de critérios: padrões de 

desempenhos esperados, referências contratuais ou conveniais, termos de ajustes e 

acordos, objetivos e metas das políticas públicas, boas práticas de gestão de outras 

unidades da Administração Pública (Benchmarking) e, ainda, a finalidade 

institucional, os propósitos, as diretrizes e a sua missão.  

◦ Metodologia: consiste na descrição dos procedimentos, das técnicas e 

dos papéis de trabalho utilizados no planejamento e na execução da auditoria, bem 

como o tipo de amostragem utilizado (critérios de definição, percentual da amostra 
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em relação ao universo, representatividade, etc); 

◦ Achados de auditoria: descrição da situação encontrada frente aos 

critérios definidos e as evidências que suportam os achados. Sempre que possível 

devem ser identificadas as causas e os efeitos reais e potenciais, advindos da 

manutenção da situação constatada, devendo ser apresentadas as 

recomendações/sugestões julgadas pertinentes. Quanto aos aspectos positivos         

(caso hajam) estes também devem ser objeto de divulgação das boas práticas de 

gestão; 

◦ Fatos relevantes: situações que embora não se relacionem às 

questões de auditoria propostas, mas em função de sua relevância, materialidade ou 

risco, mereçam a atenção da equipe de auditoria;  

◦ Conclusão: onde se procura responder as questões de auditoria 

formuladas por meio da síntese dos principais achados; 

◦ Encaminhamentos das recomendações/sugestões;  

◦ Anexos, caso necessário. 

 

Deve ser encartado o relatório no respectivo processo administrativo e 

encaminhado à autoridade superior para ciência, análise e posterior envio às 

unidades auditadas, para conhecimento e demais medidas cabíveis. 

Será concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir do 

recebimento do relatório pela unidade auditada, para que sejam apresentadas 

ao Departamento de Controle Interno, as informações a respeito da 

implementação das recomendações ou as justificativas devidamente 

fundamentadas e comprovadas, em caso contrário. A resposta deverá conter os 

seguintes itens obrigatórios: 

 

◦ Providências a ser adotadas visando a solução ou mitigação das 

falhas/irregularidades/ilegalidades, com descrição pormenorizada das medidas a 

curto, médio e longo prazo;  

◦ Agentes responsáveis, unidades e recursos envolvidos; 

 

◦ Medidas preventivas e/ou corretivas, a fim de se evitar 

reincidências.  
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Observação: o prazo estipulado acima poderá ser alterado por 

entendimento do Departamento de Controle Interno, mediante jusitificativa 

fundamentada e considerando a complexidade do assunto tratado.  

 

10.3 Acompanhamento/Monitoramento das Recomendações 

O acompanhamento/monitoramento consiste no procedimento de 

verificação da implementação das recomendações pelo auditado, podendo esta 

ser realizada no contexto de uma auditoria complementar devendo constar do 

Plano Anual de Auditoria Interna do Departamento de Controle Interno. 

Nesta fase devem ser adotados os seguintes procedimentos: 

◦ Revisão sistemática das ações administrativas pela unidade 

auditada em conformidade com as recomendações mencionadas no relatório; 

◦ Verificação dos efeitos das ações na correção das falhas ou 

irregularidades ou ilegalidades; 

◦ Descrição quanto ao grau de dificuldade encontrado na 

implementação das recomendações; 

◦ Revisão dos aspectos que deixaram de ser relevantes no decorrer 

das ações adotadas; 

◦ Apresentar relatório complementar (equipe de auditoria) referente 

os resultados do acompanhamento no processo administrativo de que trata o 

relatório de auditoria. 

Conforme o caso, o Departamento de Controle Interno poderá solicitar à 

unidade auditada, que seja elaborado um “Plano de Ação” para implementação 

das recomendações e melhorias. 

A unidade auditada tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento 

das recomendações emitidas pelo Departamento de Controle Interno e também 

de aceitar formalmente o risco correspondente caso decida não as implementar, 

devendo dessa forma, o assunto ser encaminhado ao Controlador Geral do 

Município e ao Chefe do Executivo para ciência. 

Em havendo desatendimento recorrente às recomendações pelas 

unidades auditadas, relacionadas com falhas/irregularidades/ilegalidades, o 

responsável pelo Departamento de Controle Interno deverá fazer o 

encaminhamento do processo para as providências junto às instâncias 
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competentes. As orientações necessárias constam das ações do Anexo VII. 

 

10.4 Prazo do Monitoramento 

A periodicidade de monitoramento verificará o cumprimento das 

deliberações e deverá considerar as particularidades, a complexidade e os prazos 

necessários para as implementações, conforme o estabelecido pelo Departamento 

de Controle Interno no relatório conclusivo. 

 

 

11. IMPACTO NA GESTÃO PÚBLICA  

  

O impacto da auditoria será medido verificando-se o grau da efetiva 

adoção das providências pelo auditado, podendo o Departamento de Controle 

Interno identificar esse impacto quando ocorre, por exemplo, melhoria na 

execução de políticas públicas ou de macroprocessos estabelecidos, 

decorrentes da implementação de suas recomendações.  

 

 

12. A ÉTICA E O SIGILO 

  

É fundamental na realização da Auditoria que os servidores envolvidos 

nos trabalhos demonstrem ética profissional (imparcialidade, independência e 

soberania). 

Os servidores envolvidos nos trabalhos devem respeitar o sigilo 

relativamente às informações obtidas nas auditorias, não as divulgando para 

terceiros. 
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14. ANEXOS 



Início

Abertura da Ordem 
de Serviço  (PAAI 

ou auditorias 
extraordinárias) 

Norma técnica, Norma 
legal, documentos em 

geral, possíveis 
achados, série 

histórica

Execução da 
Auditoria

Emissão do 
relatório preliminar. 
Matriz de achados 

(critério, 
evidências, 

encaminhamentos 
/ recomendações)

Roteiro completo?

Há situação de 
risco/urgência?

Emissão de Nota 
de Auditoria

Ciência  Diretor e 
Controlador

Encaminha para a 
Área Auditada para 

ciência e adoção 
de medidas

1

SIM

NÃO

14.1 ANEXO I - FLUXOGRAMA
MACRO PROCESSO DE AUDITORIA

NÃO

Ciência do 
Controlador

Matriz de 
Planejamento e 
Procedimentos 

de Auditoria 

34

SIM



Unidade Auditada       
adotou medidas 

saneadoras/     
mitigadoras?

14.1 ANEXO I - FLUXOGRAMA 
MACRO PROCESSO DE AUDITORIA

1 Situação                      
normalizada na 

totalidade?

SIM

Encaminha relatório 
para nova 

avaliação/medidas 
junto a Área 

Auditada FIM

35

Provável                           
dano ao erário e/ou a 

terceiros?

NÃO

NÃO

Ciência do Diretor / 
Aprovação do 

Controlador / Ciência 
do Titular da Unidade 
Auditada e do Chefe 

do Executivo

Confirmado o prejuízo 
e/ou dano: encaminhar 

aos setores 
competentes para a 
adoção das medidas 

cabíveis.

Emissão de relatório 
conclusivo e análise de 

risco).

Monitoramento dos 
resultados (análise 

dos indicadores/ 
avaliação dos 

impactos/proposições 
de melhorias)

SIM

NÃO

SIM

RETORNO
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14.2 ANEXO II – Matriz de Riscos e Controles 

 

Objetivo 
Chave 

Risco 
Chave Impacto 

Probabilida
de 

Risco 
Inerente 

(RI) 

Avaliação preliminar dos 
Controles e do Risco de 

Controle (RC) 

Risco 
Residual 

(RR) 

Conclusão 
da 

Auditoria 

Questão 
de 

Auditoria 

Objetivo1 Risco1 
Conforme a 
descrição no 

Anexo III 

Conforme a 
descrição no 

Anexo IV 
 

Ex.: Controle não existe, não 
funciona ou não está 
implementado. 

   

Objetivo2 Risco2 
Conforme a 
descrição no 

Anexo III 

Conforme a 
descrição no 

Anexo IV 
 

Ex.: Controle institucionalizado e 
embora passível de 
aperfeiçoamento é sustentado 
por ferramentas adequadas e 
mitiga o risco razoavelmente. 

   

Impacto Avaliar o impacto do risco com base nos critérios de Impacto (Anexo III) 

Probabilidade Avaliar a probabilidade do risco com base nos critérios de probabilidade (Anexos IV) 

Risco Inerente (RI) 

Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam 
reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto 

Avaliação de RI com base nos níveis de riscos 

Avaliação preliminar 
dos Controles e do 

Risco de Controle (RC) 

Avaliação dos controles desenhados para o respectivo risco 

RC - Risco de que um erro ou classificação indevida de elementos que possam constar de uma 
afirmação não sejam evitados ou detectados tempestivamente pelos controles internos. 

Risco Residual (RR) 
Risco que permanece após a resposta da administração. É resultado da multiplicação RI x RC. 

Avaliação do Risco Residual com base na escala de Avaliação dos Níveis de Risco 

Conclusão da auditoria Conclusão da auditoria sobre os riscos a serem priorizados 

Questão de Auditoria 

Elemento que define o objetivo da auditoria e constitui a base da estrutura das análises que 
permitirão chegar à conclusão sobre os controles: se estão adequadamente concebidos na 

proporção requerida pelos riscos; se estão sendo aplicados e se funcionam de maneira contínua e 
coerente, conforme as respostas aos riscos definidos. 

Fonte (Base): Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de 

Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017.  
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14.3 ANEXO III – Escala de Impactos 
 

Escala de Impacto (eixo y do Risco Inerente) 

Magnitude Descrição I 

Muito baixo 

Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da 
organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, 

qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à 
capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas (internos/externos). 

1 

Baixo 

Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da 
organização, causando impactos pequenos nos objetivos. 2 

Médio 

Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, 
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis. 5 

Alto 

Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da 
organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos. 8 

Muito alto 

Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da 
organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos. 10 

Fonte (Base): Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de 

Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017.  
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14.4 ANEXO IV – Escala de Probabilidades 
 

Escala de Probabilidade (eixo x do Risco Inerente) 

Magnitude Descrição I 

Muito baixa 
Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há 

elementos ou informações que indiquem essa possibilidade. 
1 

Baixa 
Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo 

poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade. 
2 

Média 
Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam 

moderadamente essa possibilidade. 
5 

Alta 
Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e 

as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade. 
8 

Muito alta 
Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os 

elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade. 
10 

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e 

Suporte ao Controle Externo, 2017. 
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14.5 ANEXO V – Mapa de Riscos 

 

[Digite uma citação do documento ou o 

resumo de uma questão interessante. 
Você pode posicionar a caixa de texto 

em qualquer lugar do documento. Use a 

guia Ferramentas de Caixa de Texto para 
alterar a formatação da caixa de texto da 

citação.] 
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14.6 ANEXO VI – Nota de Auditoria  

 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 

 

Guarulhos, dd / mm / aaaa 

 

  Nota de Auditoria nº 

 

À 

Nome da Unidade Auditada 

ATT. Senhor (a) (Nome do dirigente da Unidade Auditada) 

  

 No decorrer dos trabalhos de auditoria, foram verificadas falhas/irregularidades cujas 

medidas de saneamento/mitigatórias devem ser adotadas de maneira efetiva, visto o grau 

de vulnerabilidade/risco inerente relacionado ao assunto.  

Portanto, estão relacionados, a seguir [ou em anexo], o(s) registro(s) elaborado(s) 

pela equipe de auditoria, as providências recomendadas e os prazos estabelecidos para o 

seu atendimento. 

Achado (descrição sumária): 

Fato: 

Causas: 

Recomendação: 

Prazo para atendimento: ___ /___ /______. 

Atenciosamente, 

 

Equipe de Auditoria (membros) 

 

DE ACORDO (Diretor) 

 

CIENTE (Controlador) 
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14.7 ANEXO VII - Tabela de Enquadramentos  
 

STATUS ENQUADRAMENTO AÇÕES 

Atendida 

A unidade auditada realizou as ações 

necessárias para o atendimento da 

recomendação. 

Relatar no Processo Administrativo, e dar 

ciência ao Diretor (DCI), ao Controlador 

(CGM) e ao Chefe do Executivo. 

Em 

Atendimento 

1. A unidade auditada procede (em 

andamento) com as ações necessárias ao 

atendimento da recomendação; 

2. A unidade auditada realizou parte das 

ações ao atendimento da recomendação. 

Monitorar quanto ao atendimento da 

recomendação; dar ciência ao Diretor 

(DCI), ao Controlador (CGM) e, se 

necessário, ao Chefe do Executivo. 

Não Atendida 

1. A unidade auditada manifestou-se 

contrária à recomendação emitida; 

 

2. Não adotou a providência corretiva e 

tampouco justificou a omissão. 

1. Submeter o assunto para ciência do 

Diretor (DCI), ao Controlador (CGM) e ao 

Chefe do Executivo.  

2. Retorno à unidade para a devida 

justificativa pela negativa quanto ao 

recomendado e, caso seja constatado 

prejuízo ao erário e/ou a terceiros, 

encaminhar para adoção das medidas 

cabíveis junto aos setores competentes. 

Sem 

manifestação 

1. A unidade auditada não se manifestou 

sobre a recomendação, embora tenha 

tomado ciência do relatório de auditoria; 

2. O Departamento de Controle Interno 

ainda não recebeu a manifestação da 

unidade auditada (recomendação). 

1. Reiterar a recomendação à unidade 

auditada e, em se permanecendo a falta de 

manifestação, submeter o assunto à 

ciência do Diretor (DCI), ao Controlador 

(CGM) e ao Chefe do Executivo. 

2. Realizar o monitoramento de acordo 

com o Plano de Anual de Auditoria Interna. 

Prejudicada 

A recomendação perdeu o objeto, não 

sendo possível seu atendimento pela 

unidade auditada. Ex.: Intempestividade. 

1. Relatar no respectivo processo 

administrativo, dando ciência ao Diretor 

(DCI), ao Controlador (CGM) e ao Chefe 

do Executivo. 

2. Retornar a unidade auditada para a 

adoção de providências quanto a 

revisão/melhoria nos procedimentos e fluxo 

de processos de trabalho. 

Em Análise pelo 

D.C.I. 

O processo encontra-se no Departamento 

de Controle Interno em análise 

Concluída a análise, as recomendações 

serão enquadradas em um dos “status” 

anteriores. 

 


