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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM, DE 28 DE MAIO DE 2018
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA PROCEDIMENTOS DE
INSPEÇÃO E DE AUDITORIA INTERNA, ESTABELECENDO OS
PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS
INTERNAS E INSPEÇÕES NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL DE MASSAPÊ.
A Controladoria-Geral do Município de Massapê, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 787, de 15 de dezembro
de 2017, considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos para a
realização de auditorias internas e de inspeções no âmbito do Poder Executivo
Municipal de Massapê, conforme preleciona a Instrução Normativa n.º 01/2017,
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, convalidada pelo
Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º. A presente Instrução Normativa tem por escopo
estabelecer normas relativas a procedimentos, rotinas e fluxos de trabalho para
a realização de auditorias internas e inspeções no âmbito do Poder Executivo
Municipal de Massapê.
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º. As disposições constantes no corpo deste instrumento
normativo abrangem a Controladoria-Geral do Município de Massapê e as
unidades da estrutura organizacional a serem auditadas, compostas por todos os
órgãos e agentes públicos da administração direta, indireta, organizações da
sociedade civil ou pessoas beneficiadas com recursos públicos do município de
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Massapê.
CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS
Art. 3º. Para

fins

desta

Instrução

Normativa,

há

de

se

considerar:
I – Risco de auditoria: possibilidade de o auditor vir a emitir uma
opinião

tecnicamente

inadequada

sobre

demonstrações

contábeis

significativamente incorretas;
II – Plano Anual de Auditoria Interna: documento contendo a
programação dos trabalhos de auditoria para o período de um ano;
III – Comunicado de Auditoria: documento remetido pelo titular
da Controladoria Geral do Município ao dirigente da unidade auditada para
comunicar a realização da auditoria, apresentar os servidores designados,
informar seu objetivo, prazo e documentação necessária;
IV – Matriz de Planejamento: instrumento documental em que
são registrados os passos e procedimentos a serem realizados pela equipe de
auditoria na fase de execução para que o objetivo da auditoria seja alcançado;
V – Matriz de Achados: instrumento documental em que são
sistematizadas informações relevantes obtidas durante a fase de execução da
auditoria e que serve de base à elaboração do relatório de auditoria;
VI – Achado de Auditoria: qualquer fato significativo, digno de
relato

pelo

auditor,

constituído

de

quatro

atributos

essenciais:

situação

encontrada (ou condição), critério, causa e efeito. Decorre da comparação da
situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por
evidências. O achado pode ser negativo, quando revela impropriedade ou
irregularidade, ou positivo, quando aponta boas práticas de gestão;
VII

–

Evidência:

informação

ou

conjunto

de

informações,

utilizada(s) para fundamentar os resultados de um trabalho de auditoria;
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VIII – Relatório Preliminar de Auditoria: documento técnico de
formalização dos produtos ou resultados obtidos a partir da realização de
trabalho de auditoria, por meio do qual a Controladoria, mediante memorando de
encaminhamento, informa ao gestor do setor auditado sobre os achados de
auditoria e solicita que ele apresente os documentos e as informações que ele
entenda cabíveis;
IX – Relatório de Auditoria ou Inspeção: documento por meio do
qual é apresentado o resultado dos trabalhos de auditoria interna ou inspeção,
devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar
claramente as conclusões, recomendações e as providências a serem tomadas
pela administração;
X – Relatório de Monitoramento: documento que demonstra o
grau de implementação das recomendações exaradas pela equipe de auditoria
em um dado exercício, com a finalidade de acompanhar e monitorar a
efetividade das ações;
XI – Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna:
documento técnico contendo, entre outros assuntos, o relato das atividades de
auditoria desenvolvidas durante o ano, com destaque para: quantitativo dos
recursos humanos e financeiros utilizados; total das auditorias realizadas;
eficácia dos resultados obtidos; pendências existentes e sugestões necessárias
ao melhor desempenho das atividades;
XII – Objetos de Controle: aspectos relevantes de um sistema
administrativo, integrantes das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores,
sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos
posteriores, deva haver algum procedimento de controle;
XIII - Processo Administrativo: procedimento que visa a apurar
responsabilidade de servidores diante do descumprimento de normas de
controle, de faltas graves e de violações de deveres funcionais, com a imposição
de sanções, quando apuradas infrações.
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CAPITULO IV
DO EMBASAMENTO LEGAL
Art.

4º.

A

presente

Instrução

Normativa

se

dispõe

em

consonância com os fundamentos da Constituição Federal; com a Constituição
Estadual; com a Lei Orgânica Municipal; com a Lei Federal nº 4.320/1964; Lei
Complementar Federal nº 101/2000; Lei Estadual nº 12.509/1995; Instrução
Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios; Lei Municipal nº
787/2017 e suas alterações posteriores; com a Resolução CFC n.º 986/2003, que
aprova a Norma Brasileira de Contabilidade TI 01 – Da Auditoria Interna e
posteriores; com a Norma Brasileira de Contabilidade –

de 24 de janeiro de

2014 – Utilização do Trabalho de Auditoria Interna e posteriores.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5º. Cabe à Controladoria-Geral do Município:
I – Elaborar os Planos Anuais de Auditoria Interna (PAAI),
definindo os projetos de auditoria, com o objetivo principal de medir e avaliar a
eficiência e a eficácia dos procedimentos de controle adotados pelos órgãos
setoriais ao Sistema de Controle Interno;
II – Realizar auditorias e inspeções;
III – Cumprir as determinações desta Instrução Normativa quanto
às condições e aos procedimentos a serem observados no planejamento e na
realização das atividades inerentes à auditoria interna e à inspeção;
IV – Elaborar Relatório com o resultado das auditorias e das
inspeções realizadas;
V – Promover a divulgação da Instrução Normativa junto a todas
as unidades da estrutura organizacional das administrações diretas e indiretas
que fiquem sujeitas à auditoria interna.
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Art. 6º. Serão responsabilidades das unidades administrativas:
I – Fornecer todas as informações e documentações solicitadas
pela equipe da Controladoria-Geral do Município;
II – Disponibilizar os recursos de material e pessoal adequados à
execução dos trabalhos a serem desenvolvidos ;
III – Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa,
em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos
procedimentos na geração de documentos, de dados e de informações;
IV – Cumprir as recomendações e as ações necessárias à
correção das desconformidades, bem como os prazos estabelecidos nesta
Instrução

Normativa

e

em

relatório

de

auditoria,

ressalvados

os

casos

excepcionais, devidamente justificados.
Art. 7º. Serão responsabilidades do Chefe do Poder Executivo:
I – Apoiar as ações da Controladoria-Geral do Município,
contribuindo para a execução de suas atividades;
II

–

Aplicar

sanções

administrativas

cabíveis

previstas

na

legislação vigente, quando constatadas irregularidades pelos procedimentos de
auditoria interna e inspeção;
III – Exigir dos responsáveis o cumprimento das medidas e das
ações necessárias à regularidade e à legalidade dos trabalhos e procedimentos,
quando notificado do descumprimento, por meio do relatório final de auditoria
interna ou de inspeção.
CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS
SEÇÃO I
DOS PROCEDIMENTOS DAS AUDITORIAS E DAS INSPEÇÕES
Art. 8º. As auditorias Internas serão realizadas visando a:
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I – Examinar a legalidade dos atos da Administração e avaliar os
resultados quanto à eficácia, à eficiência e à economicidade das gestões
orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil;
II – Medir e avaliar a eficiência e a eficácia dos procedimentos
operacionais e de controle interno;
III – Acompanhar a execução do orçamento e dos programas da
administração, visando a comprovar o nível de execução, o alcance dos objetivos
e a adequação do gerenciamento, bem como a conformidade da execução com
os limites e destinações estabelecidas na legislação vigente;
IV – Propor, sempre que possível, a melhoria e/ou a implantação
de novas sistemáticas nas atividades da administração, com o objetivo de
aprimorar os controles internos;
V – Emitir parecer sobre as contas anuais.
SEÇÃO II
DOS TIPOS DE AUDITORIA INTERNA
Art. 9º. Quanto à natureza, as auditorias internas podem ser
classificadas em:
I – Auditoria de Regularidade: tem por objetivo examinar a
legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à
jurisdição do Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário,
operacional e patrimonial. As auditorias de regularidade se dividem entre as
auditorias de conformidade e as auditorias contábeis:
a) Auditoria de Conformidade: foca em determinar se um
particular objeto está em conformidade com normas identificadas como critérios.
A auditoria de conformidade é realizada para avaliar se atividades, transações
financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas
que regem a entidade auditada. Essas normas podem incluir regras, leis,
regulamentos,

resoluções

orçamentárias,

políticas,

códigos estabelecidos,

instruções, acordos ou os princípios gerais que regem a gestão financeira
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responsável do setor público e a conduta dos agentes públicos;
b) Auditoria Financeira ou Contábil: foca em determinar se a
informação financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a
estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. Isso é alcançado
obtendo-se evidência de auditoria suficiente e apropriada para permitir o auditor
expressar uma opinião quanto a estarem as informações financeiras livres de
distorções relevantes devido a fraude ou erro;
III – Auditoria Operacional ou de Desempenho: atua nas áreas
inter-relacionadas do órgão/entidade, e sua teoria de abordagem dos fatos é de
apoio, pela avaliação do atendimento às normas, e apresentação de sugestões
para seu aperfeiçoamento. Tem o objetivo de avaliar a eficácia dos seus
resultados

em

relação

aos

recursos

materiais,

humanos

e

tecnológicos

disponíveis, bem como a economicidade e eficiência dos controles internos
existentes para a gestão dos recursos públicos.
Art. 10. Há de se considerar ainda as auditorias especiais, que
são aquelas que não constam no PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna – e que
têm por objetivo o exame de fatos considerados importantes, de caráter
extraordinário ou incomum, sendo realizadas para atender determinação do
Chefe do Poder Executivo, dos ordenadores de despesas ou decorrentes de
denúncias.
SEÇÃO III
DAS INSPEÇÕES
Art. 11. As inspeções terão como objetivo verificar:
I – A legitimidade, a legalidade e a regularidade de atos e fatos
administrativos ligados à execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial
e operacional;
II

–

Fatos

relacionados

às

denúncias

apresentadas

à

Controladoria Geral;
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III – A organização e a eficiência dos sistemas de controle
interno, observando e relatando as omissões de informações encontradas;
IV – Elementos para subsidiar a emissão dos relatórios da
Controladoria, dos relatórios de auditoria e a emissão do parecer conclusivo
sobre as contas anuais;
V – As solicitações dos ordenadores de despesas;
VI – O cumprimento de recomendações da Controladoria Geral do
Município.
SEÇÃO IV
DAS TÉCNICAS DE AUDITORIA
Art. 12. Os trabalhos de auditoria serão executados observandose as seguintes técnicas de auditoria:
I – Entrevista: formulação de pergunta escrita ou oral ao pessoal
da unidade auditada ou vinculados, para obtenção de dados e informações;
II

–

Análise

documental:

verificação

de

processos

e

de

documentos que conduzam à formação de indícios e de evidências;
III – Conferência de cálculos: verificação e análise das memórias
de cálculo decorrentes de registros manuais ou informatizados;
IV – Circularização: obtenção de informações, com a finalidade de
confrontar declarações de terceiros com os documentos constantes do escopo da
auditoria, de natureza formal.
V – Inspeção física: exame in loco, para verificação do objeto da
auditoria;
VI – Exame dos registros: verificação de registros constantes de
controles

regulamentares,

de

relatórios

sistematizados,

de

mapas

e

de

demonstrativos formalizados, elaborados de forma manual ou por sistemas
informatizados;
VII – Correlação entre as informações obtidas: cotejamento entre
normativas, documentos, controles internos e auxiliares, declarações e dados;
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VIII

–

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 temporal para as constatações;
IX – Observação: constatação individual que decorre de avaliação
intrínseca pelo servidor em exercício na unidade de Controle Interno, sob os
aspectos de conhecimento técnico e experiência;
X – Revisão analítica: verificação do comportamento de valores
significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros
meios, com vistas à identificação de situações ou de tendências atípicas.
SEÇÃO V
DAS EQUIPES DE AUDITORIA
Art. 13. As Auditorias deverão ser conduzidas por servidores
lotados

na

Controladoria

Geral

do

Município,

dotados

de

formação,

de

conhecimento, de recurso, de metodologia e de técnicas de trabalho que
permitam identificar as áreas cujos controles não sejam adequados ou
observados.
§ 1º. As inspeções e auditorias deverão sempre contar com a
participação de, no mínimo, 01 (um) servidor da Controladoria.
Art. 14. Os auditores deverão observar os seguintes princípios:
I

–

Integridade:

pressupõe

uma

auditoria

objetiva

e

independente, com uma conduta profissional impecável por parte de todos os
envolvidos, visando sempre à satisfação do interesse público na tomada de
decisões e à aplicação de um critério de honradez absoluta na realização dos
trabalhos;
II – Independência, Objetividade e Imparcialidade: demanda a
independência dos auditores em relação à entidade fiscalizada e a outros grupos
de interesse externo. A objetividade e a imparcialidade devem ser inerentes às
conclusões contidas nos pareceres e relatórios, os quais deverão se basear
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exclusivamente nas provas obtidas e organizadas de acordo com as normas de
auditoria;
III – Segredo Profissional: as informações obtidas pelos auditores
no processo de auditoria não deverão ser reveladas a terceiros, nem oralmente,
nem por escrito, salvo objetivando cumprir as responsabilidades legais;
IV – Competência Profissional: indica que os auditores não devem
desenvolver trabalhos para os quais não possuam a competência profissional
necessária. Os auditores devem conhecer e cumprir as normas, as políticas, os
procedimentos e as práticas aplicáveis de auditoria, de contabilidade e de gestão
financeira. Para tanto, devem buscar a atualização continuada e aparimorar
constantemente

as

habilidades

requeridas

para

o

desempenho

de

suas

responsabilidades profissionais.
SEÇÃO VI
DAS FASES DA AUDITORIA INTERNA
Art. 15. As auditorias internas seguirão as seguintes fases:
I

–

Planejamento:

fase

de

concepção

do

cronograma

de

execução, dos objetivos a serem atingidos, da amostra a ser auditada e das
técnicas de auditoria a serem aplicadas;
II – Execução: momento de requisição de documentos e de
informações por meio de solicitações de auditoria, além da aplicação de técnicas
de auditoria, com o objetivo de cumprir o planejamento estabelecido no
programa de auditoria;
III – Comunicação: elaboração dos relatórios, que após revisão
pelo Controlador-Geral do Município, serão encaminhados aos gestores das
unidades administrativas auditadas e ao Chefe do Poder Executivo, para as
devidas providências;
IV

–

Monitoramento:

etapa

na

qual

acompanhar-se-á

o

cumprimento das recomendações contidas nos relatórios de auditoria e/ou
inspeções emitidas pela Controladoria Geral do Município.
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SEÇÃO VII
DO PLANEJAMENTO
Art. 16. Os trabalhos de auditoria interna ou de inspeção serão
desenvolvidos de forma planejada e com fiel observância aos procedimentos e
critérios constantes nesta Instrução Normativa.
Art. 17. O planejamento das auditorias internas será formalizado
através do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), que deverá ser elaborado
pela equipe da Controladoria-Geral do Município de Massapê, em obediência ao
disposto nesta Instrução.
Art. 18. O Plano Anual de Auditoria Interna deverá conter:
I – Denominação das unidades e áreas a serem auditadas;
II – Período estimado de execução dos trabalhos;
Art. 19. Serão tidas como prioridades na elaboração do Plano
Anual de Auditoria Interna (PAAI), as unidades que:
I – Não foram auditadas no exercício anterior;
II

–

Apresentaram

índices

de

eficiência

considerados

insatisfatórios nos trabalhos de auditoria realizados nos exercícios anteriores;
III – Constem de solicitações encaminhadas à Controladoria Geral
do Município pelo Prefeito, pelo Presidente da Câmara, pelo Secretário ou pelo
Gestor Responsável;
IV – Constem de denúncias recebidas, nas quais seja verificada a
necessidade da realização de auditoria específica para apuração dos fatos pela
Controladoria-Geral do Município.
Art. 20. Quando concluído, o Plano Anual de Auditoria Interna
(PAII) deverá ser encaminhado ao chefe do Poder Executivo municipal.
Art. 21. A Controladoria-Geral do Município deverá realizar
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avaliação e revisão do Plano Anual de Auditoria sempre que houver necessidade.
Art. 22. A Controladoria-Geral do Município deverá comunicar
sobre a execução dos trabalhos, com prazo de antecedência não inferior a 05
(cinco) dias do início dos trabalhos de auditoria interna, ao Secretário
responsável ou servidor equivalente da unidade a ser auditada.
§

1º.

A

comunicação

será

feita

através

de

documento

devidamente protocolado informando a data de início da auditoria interna, bem
como solicitando os documentos e informações necessários à sua realização.
§ 2º. São de responsabilidade da equipe de auditoria interna a
guarda e a preservação dos documentos que lhe forem disponibilizados durante a
realização dos trabalhos, bem como a posterior devolução dos mesmos à
unidade administrativa responsável por sua guarda e/ou arquivamento.
Art. 23. É assegurada ao titular da Controladoria-Geral do
Município a autonomia para a definição do Plano Anual de Auditoria Interna
(PAII), a quem cabe obter subsídios junto ao Prefeito e, a seu critério, junto aos
demais Órgãos de assessoria da Administração e aos Secretários Municipais.
Art. 24. A Controladoria-Geral do Município poderá realizar
revisão da programação em qualquer época, sempre que houver necessidade de
alteração.
Art. 25. Os critérios utilizados para a seleção da amostra serão:
I – Materialidade: referente ao montante de recursos alocados em
uma determinada unidade administrativa e nos pontos de controle envolvidos;
II – Relevância: importância relativa ou papel desempenhado por
uma determinada questão, situação ou unidade administrativa em relação às
atividades meio e fim do Poder Executivo Municipal;
III – Criticidade: atinente ao quadro de situações críticas efetivas
ou potenciais a ser controlado, identificado em uma determinada unidade
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administrativa ou em um programa de governo.
Art. 26. O planejamento de cada auditoria será realizado através
da Matriz de Planejamento.
Art. 27. Os trabalhos de auditoria terão início a partir da emissão
da Ordem de Serviço de Auditoria (OSA).
SEÇÃO VIII
DA EXECUÇÃO
Art. 28. Os procedimentos de auditoria e de inspeção serão
executados em conformidade com esta Instrução Normativa, com o Plano Anual
de Auditoria Interna (PAAI) e com a legislação pertinente.
Art. 29. Deverão ser considerados, ao momento da auditoria,
aspectos indispensáveis, tais como:
I – Entrevistas, vistorias, documentações disponibilizadas pelas
unidades administrativas e eventuais denúncias que tenham ocorrido sobre o
assunto;
II – Identificação e análise da legislação aplicável à atividade ou
ao segmento a ser auditado.
Art. 30. Sempre que possível, devem ser utilizados os recursos
da tecnologia da informação como suporte ao exame das transações, mediante
acesso ao conteúdo das bases de dados e demais arquivos dos sistemas
informatizados, buscando-se conhecer o número de ocorrências e o montante
dos valores envolvidos, assim como a otimização da seleção da amostragem para
exame.
Art. 31. As liberações aos auditores do acesso lógico às rotinas
dos Sistemas Informatizados devem se restringir à visualização e recuperação de
dados, sem a possibilidade de alterações nos conteúdos da base de dados.
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Art. 32. Deve se observar a pertinência dos documentos cujas
cópias serão solicitadas para fundamentar os trabalhos da Controladoria, de
modo a exigir aqueles que efetivamente contenham evidências hábeis a
constituir pontos de auditoria em cada caso específico.
Art. 33 Não poderá ser sonegado à equipe de auditoria nenhum
processo, documento ou informação.
§ 1º. Havendo limitação à ação da Controladoria-Geral, o fato
deve ser comunicado ao superior hierárquico do servidor que criou o obstáculo e
ao Controlador Geral do Município;
§ 2º. Se, mesmo após as intervenções facultadas no parágrafo
anterior, a questão não for resolvida, o assunto deve ser levado pela
Controladoria-Geral do Município ao conhecimento do Prefeito Municipal, para as
devidas providências.
Art. 34. É de responsabilidade da equipe de auditoria a guarda e
a preservação dos documentos que lhe forem disponibilizados para a realização
dos trabalhos, assim como dos dados neles constantes.
Art. 35. Os exames serão desenvolvidos com base na presente
Instrução e nas normas vigentes sobre a matéria.
Art. 36. Ocorrendo situações de características específicas ou de
alta complexidade técnica, poderá haver contratação de serviços de terceiros
para compor a equipe de auditoria, sendo que o processo deve ser formalizado
por parte da Controladoria Geral Municipal, ao Prefeito Municipal, com a devida
antecedência e justificativas.
Art. 37. Independentemente de menção no PAAI, poderão ser
realizadas Auditorias Especiais em qualquer Unidade, conforme necessidade e
demanda.
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Art. 38. Caso, durante a auditoria e/ou inspeção, sejam
constatadas irregularidades que, por sua gravidade, suscitem a necessidade de
providências urgentes, deverá o Controlador-Geral proceder à comunicação
imediata da ocorrência ao Chefe do Poder Executivo.
CAPÍTULO VII
DO RELATÓRIO DE AUDITORIA
Art. 39. O relatório é a parte final da auditoria, no qual são
expostos os comentários sobre os achados, as recomendações, as conclusões e,
no caso de exame das demonstrações contábeis, a correspondente opinião.
§ 1°. Em caso de não apontamento de falha, de erro, de
deficiência, de

ilegalidade

Controlador-Geral

deverá

ou

de

emitir

irregularidade

na unidade

Relatório

Auditoria,

de

auditada, o
relatando

os

procedimentos verificados e a não incidência de irregularidades encontradas,
encaminhando cópia à unidade auditada.
§ 2°. Em ambos os casos, o Relatório de Auditoria deverá ser
encaminhado diretamente ao titular da unidade auditada e ao Chefe do Poder
Executivo.
Art. 40. Os relatórios deverão ser redigidos de forma impessoal e
objetiva, permitindo a exata compreensão da situação constada, citando quando
possível, as prováveis consequências ou riscos para a unidade auditada e para a
Administração, no caso de não serem adotadas as providências recomendadas.
Art. 41. Deverá haver, para cada ponto de auditoria, o seguinte
conteúdo:
I – Um título, o qual deverá transmitir ideia geral do assunto, do
problema ou da constatação, junto a uma síntese do exame efetuado, de modo a
explanar brevemente a extensão dos trabalhos;
II – As situações encontradas, as constatações de regularidades
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ou

de

irregularidades

devidamente

ilustradas,

além

das

recomendações

correspondentes.
Art. 42. Cabe à Controladoria-Geral do Município manter registro
das providências adotadas pelas unidades, em relação às recomendações
constantes dos relatórios de auditoria, e controle das respostas apresentadas,
devendo comunicar as pendências ao Prefeito Municipal para as medidas
cabíveis.
Art. 43. Todas as constatações que comporão o relatório de
auditoria deverão estar especificadas em papéis de trabalho e respaldadas em
evidências sobre a ocorrência ou sobre a situação apontada, seja de forma
documental ou, conforme o caso, mediante comentários detalhados do auditor
sobre a situação constatada.
Art. 44. Os apontamentos relevantes do Relatório de Auditoria
Interna servirão de instrumento para avaliar o Controle Interno da unidade
auditada, quais os pontos de controles que deverão ser melhorados ou se há
necessidade de implantar novas rotinas.
SEÇÃO I
DO RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA
Art.

45.

Ao

final

dos

procedimentos

de

execução,

a

Controladoria-Geral do Município apresentará ao gestor da unidade auditada, via
protocolo de recebimento, o relatório preliminar com o resultado da Auditoria
Interna, conforme modelo anexo a esta Instrução Normativa, contendo os
achados e as suas evidências, neste ato cientificando-o também para apresentar
manifestação.
§ 1º. O plano de ação que acompanhar a manifestação, caso
adotado, indicará pormenorizadamente as medidas a serem adotadas pelo gestor
da unidade auditada e os respectivos prazos.
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§ 2º. Nos casos em que não forem apontadas irregularidades e,
havendo aprovação do Controlador-Geral, na hipótese de relatório elaborado pelo
auditor interno, a fase de execução será encerrada.
Art. 46. O Relatório Preliminar de Auditoria conterá:
I – Objeto da Auditoria;
II – Período Auditado;
III – Tipo de Auditoria;
IV – Setor Auditado;
V – Objetivo Geral;
VI – Metodologia;
VII – Achados de Auditoria;
VIII – Encaminhamentos.
Art. 47. A critério do Controlador-Geral, poderá ser realizada
reunião de encerramento para apresentação do relatório preliminar, visando a
facultar às unidades a apresentação de esclarecimentos e/ou comprovações que
possam ensejar a revisão dos apontamentos e a viabilizar a plena implementação
das recomendações inseridas no relatório.
Parágrafo único. Poderá ser dispensada a discussão do
relatório em caso de auditorias especiais ou mesmo de auditorias regulares que
apresentem indícios de irregularidades, as quais ensejarão a adoção de
providências por parte da Administração Municipal.
Art. 48. O relatório preliminar será emitido em duas vias, sendo
uma encaminhada ao Gestor da unidade auditada, via protocolo de recebimento,
para sua ciência, e a outra via anexada ao respectivo processo de auditoria,
acompanhada da comprovação de recebimento das demais vias pelos respectivos
destinatários.
Parágrafo único.
ório preliminar que tenha sido provocada por
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outra

unidade

administrativa

ou

que

a

envolva,

a

esta

será

também

encaminhada
Art. 49. A manifestação da unidade auditada contendo as
justificativas, as providências adotadas e o plano de ação será feita por escrito,
anexada ao processo de Auditoria Interna e avaliada pelo Controlador-Geral ou
pelo auditor interno, quando for o caso.
Art. 50. O responsável pela unidade auditada terá o prazo de 07
(sete) dias corridos, a contar da data do recebimento do Relatório Preliminar de
Auditoria, para se manifestar sobre as constatações, apresentando justificativas,
providências adotadas e plano de ação, além das documentações que julgue
necessárias, ressalvadas as situações que motivarem a fixação de prazo
diferenciado.
Parágrafo Único. O referido prazo poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, mediante justificativa apresentada pela unidade
auditada, dentro do período hábil para manifestações.
Art. 51. Após o prazo estabelecido no artigo anterior, tendo o
responsável pela unidade auditada se manifestado ou não, será emitido o
Relatório Final de Auditoria.
SEÇÃO II
DO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA
Art. 52. Após o recebimento da manifestação do auditado ao
relatório preliminar, a equipe de auditoria fará a análise das respostas e dos
documentos fornecidos, emitindo o Relatório Final de Auditoria Interna.
Art. 53. O Relatório Final de Auditoria conterá:
I – Objeto da Auditoria;
II – Período Auditado;
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III – Tipo de Auditoria;
IV – Setor Auditado;
V – Manifestações da Unidade Auditada;
VI – Análise das Manifestações da Unidade Auditada;
VII – Conclusões e Recomendações.
Art. 54. O relatório final de Auditoria Interna será submetido ao
Controlador-Geral para aprovação, caso tenha sido elaborado pelo auditor
interno, e para deliberação.
Art. 55. O Controlador-Geral poderá baixar os autos em
diligência, solicitando informações ou documentos complementares sempre que
julgar necessário à complementação dos procedimentos de execução.
Art. 56. O Relatório Final de Auditoria Interna será emitido pela
Controladoria-Geral do Município em 03 (três) vias, a serem encaminhadas ao
Gestor

da

unidade

auditada

e

ao

Prefeito

Municipal,

via

protocolo

de

recebimento, devendo a terceira via ser autuada no processo de Auditoria
Interna, acompanhada da comprovação de recebimento das demais vias pelos
respectivos destinatários.
SEÇÃO III
DA DELIBERAÇÃO
Art. 57. O Controlador-Geral do Município analisará o conteúdo
do relatório de Auditoria Interna e determinará, pelo menos, uma das seguintes
medidas:
I – O encerramento da auditoria sem ressalva ou com nota de
mérito, nos casos de inexistência ou de saneamento dos achados ou acatamento
das alegações e das justificativas apresentadas pela unidade auditada;
II – O encerramento da auditoria com nota de ressalva, nos casos
em que persistam irregularidades meramente formais;
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III – A expedição de recomendação para saneamento de
irregularidade ou aprimoramento de gestão;
IV – A celebração de Termo de Compromisso de Gestão - TCG,
quando o aprimoramento de gestão ou o saneamento de irregularidade
demandar medidas administrativas conjuntas ou continuadas;
V – A instauração de Tomada de Contas Especial - TCE pelo orgão
competente, quando houver indícios de dano ao erário ou, de acordo com os as
alíneas do inciso III do artigo 15 da Lei Estadual 12.509/1995:
a) Omissão no dever de prestar contas, se dela resultar inviável a
correspondente tomada de contas;
b) Grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
c) Injustificado dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegal,
ilegítimo ou antieconômico;
d) Desfalque, desvio de dinheiros, bens ou valores públicos;
VI – A conversão da auditoria em Tomada de Contas Especial TCE, quando já houver nos autos elementos suficientes para identificação dos
responsáveis e quantificação do dano, ou quando a atual autoridade máxima da
unidade auditada for indicada como responsável pelo dano;
VII – A comunicação ao setor competente, quando houver indícios
de autoria ou participação de servidores na prática de atos caracterizadores, em
tese, de infração disciplinar;
VIII – A conversão da auditoria em procedimento administrativo
de responsabilização, quando houver indícios de autoria ou participação de
pessoas jurídicas de direito privado na prática de atos caracterizadores, em tese,
de ato lesivo à administração pública municipal.
§ 1º. A reincidência na prática de irregularidades meramente
formais poderá gerar a expedição de recomendação, nos termos do inciso III
deste artigo.
§ 2º. A unidade auditada será cientificada das deliberações e dos
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prazos para cumprimento determinados pela Controladoria-Geral do Município.
§ 3º. Na hipótese de o relatório final de Auditoria Interna ser
elaborado pelo próprio Controlador-Geral, as deliberações previstas nos incisos
acima deverão constar do texto do relatório.
SEÇÃO IV
DO MONITORAMENTO E DO TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO
Art. 58. A

Controladoria-Geral do

Município

monitorará

o

cumprimento das recomendações e dos Termos de Compromisso de Gestão e, ao
final, emitirá relatório de monitoramento, conforme modelo anexo a esta
Instrução Normativa, com sugestão de pelo menos uma das hipóteses de
deliberação previstas no artigo 61 da presente normativa.
§ 1º. Na fase de monitoramento, a Controladoria-Geral do
Município poderá prorrogar os prazos das recomendações ou dos compromissos,
ou ainda, alterar o conteúdo das recomendações, desde que haja pedido
fundamentado da unidade auditada.
§ 2º. Aplica-se ao relatório de monitoramento o previsto no
artigo 57.
Art. 59. O Controlador-Geral do Município, ao emitir o relatório
de monitoramento, deliberará:
I – Pelo adimplemento da recomendação ou do Termo de
Compromisso de Gestão, em caso de cumprimento integral;
II – Pela comunicação ao Prefeito, nos casos de descumprimento
da recomendação ou do Termo de Compromisso de Gestão.
Parágrafo único. O Controlador-Geral rescindirá unilateralmente
o Termo de Compromisso de Gestão em caso de descumprimento.
Art. 60.

O Termo de Compromisso de Gestão será lavrado

conforme modelo anexo a esta Instrução Normativa e conterá:
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I – Identificação sucinta das partes envolvidas;
II – Cláusulas contendo obrigações e metas assumidas pelas
partes;
III – Prazos para implementação das obrigações assumidas nas
respectivas cláusulas;
IV – Outros elementos necessários ao seu fiel cumprimento.
SEÇÃO V
DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
Art. 61. O Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna
(RAINT) é o documento técnico que contém a apresentação dos resultados de
todas as atividades do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI).
Art. 62. O RAINT conterá, no mínimo:
I – Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de
acordo com o PAAI;
II – Análise consolidada acerca do nível de maturação dos
controles internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados,
identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando as ações
promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas decorrentes;
III – Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados sem
previsão no PAAI, indicando sua motivação e seus resultados;
IV – Relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAAI não
realizados ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução e,
quando aplicável, com a previsão de sua conclusão;
V – Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou
negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e
na realização das auditorias;
VI – Descrição das ações de capacitação realizadas, com
indicação do quantitativo de servidores capacitados, carga horária, temas e a
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relação com os trabalhos programados;
VII – Quantidade de recomendações emitidas e implementadas
no exercício, bem como as vincendas e as não implementadas na data de
elaboração do RAINT, com a inclusão, neste caso, dos prazos de implementação
e as justificativas do gestor;
VIII – Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da
Controladoria Geral ao longo do exercício.
Art. 63. O RAINT será elaborado até o dia 31 do mês de janeiro
do ano subsequente ao da realização das auditorias e assinado pelo Controlador
Geral do Município.
Art. 64. O Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna
será anexado na Prestação de Contas de Gestão da Controladoria Geral do
Município.
CAPÍTULO VIII
DO CERTIFICADO DE AUDITORIA
Art. 65. O Certificado é o documento que representa a opinião do
Sistema de Controle Interno sobre a exatidão e regularidade, ou não, da gestão
e a adequação, ou não, das peças examinadas, devendo ser assinado pelo
Coordenador-Geral ao final dos trabalhos de auditoria.
Art. 66. O Certificado só será emitido quando embasado nos
relatórios de auditoria interna e de inspeções e deve levar em consideração as
normas expedidas pelo Tribunal de Contas, além das demais legislações
atinentes, de modo a garantir a adequação e a uniformidade do entendimento.
Art. 67. Será emitido Certificado de Auditoria pela regularidade
das contas quando os exames realizados possibilitarem formar opinião de que,
na área auditada, foram observados os princípios da legalidade, da legitimidade e
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da economicidade e que a execução dos pontos em análise se encontra em
consonância com as normas legais vigentes.
Art. 68. Será emitido Certificado de Auditoria pela regularidade
com ressalvas quando os exames realizados apontarem falha, omissão ou
impropriedades de natureza formal no cumprimento das normas legais e dos
princípios pertinentes à matéria, nas escriturações e nos procedimentos de
controle interno, mas que, pela sua irrelevância ou imaterialidade, não
caracterizem irregularidade de atuação do agente responsável.
Art. 69. Será emitido Certificado de Auditoria pela irregularidade
quando os exames realizados demonstrarem a não observância da aplicação dos
princípios de legalidade, legitimidade e economicidade, constatando a existência
de irregularidade, desfalque, desvio, erro ou outra ocorrência que resulte em
inadequação às normas tomadas como referência.
CAPÍTULO VIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 70. O processo administrativo decorrente de irregularidades
apontadas no relatório de auditoria será proposto pela Controladoria Geral do
Município e determinado pelo Chefe de Poder Executivo.
Art. 71. Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se
dará nos prazos definidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Massapê, Lei Municipal n.º 393/1998.
Art. 72. O processo administrativo será desenvolvido por
comissão designada pelo Chefe de Poder Executivo, assegurando aos envolvidos
o contraditório e a ampla defesa.
Art. 73. Os fatos apurados pela comissão serão objeto de
registro claro em relatório e encaminhamento à Procuradoria Geral do Município,
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para emissão de parecer, e conhecimento ao Chefe de Poder Executivo com
indicação das medidas adotadas ou a adotar para prevenir novas falhas, ou se
for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos responsáveis, na forma
do estatuto dos servidores.
Art. 74. O Chefe de Poder Executivo decidirá, no prazo de 30
(trinta) dias, a aplicação das penalidades indicadas no processo.
CAPÍTULO IX
DAS PRERROGATIVAS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA-GERAL DO
MUNICÍPIO
Art. 75. Aos servidores da Controladoria-Geral do Município
responsáveis

pelas

Auditorias

Internas,

são

asseguradas

as

seguintes

prerrogativas no desempenho de suas funções:
I – Livre acesso às dependências e instalações dos órgãos e
entidades do Poder Executivo;
II – Acesso a todos os documentos, relatórios e informações
necessários

à

realização

dos

procedimentos,

inclusive

aos

sistemas

de

informação e banco de dados;
III – Expedição de ofícios de solicitações de auditoria;
IV – Realização de entrevistas, reduzindo o conteúdo a termo.
§ 1º. Quando houver limitação à ação dos servidores da
Controladoria-Geral do Município no cumprimento do disposto nesta Instrução
Normativa, o fato será comunicado de imediato, por escrito, ao titular da unidade
auditada, solicitando as providências necessárias, ou ao Chefe do Poder
Executivo, se causada pelo próprio titular da pasta.
§ 2º. O impedimento de acesso, a sonegação ou a recusa
imotivada na concessão de documentos e informações aos servidores da
Controladoria-Geral do Município constituem falta disciplinar.
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CAPÍTULO X
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 76. Ficam sujeitas às regras estabelecidas nesta Instrução
Normativa todas as unidades da estrutura organizacional, na Administração
Direta, Indireta, Fundações, Entidades e pessoas beneficiadas com recursos
públicos no Município, no que tange a facilitação e providências adotadas, em
decorrência dos trabalhos de auditoria.
Art. 77. As Unidades administrativas deverão manter, em seus
arquivos, os documentos relativos à arrecadação de receitas e realização de
despesas, assim como os demais atos de gestão com repercussão contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, devidamente organizados e
atualizados, para fins de exame in loco ou requisição pela Controladoria Geral.
Art. 78. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre
que os fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, com o
objetivo de promover melhoria contínua.
Art. 79. Cabe ao titular de cada unidade dar conhecimento desta
norma aos servidores.
Art. 86. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
Massapê-CE, 16 de abril de 2019.

ROBERTO AMÂNCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE
Controlador Geral do Município
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ANEXO I – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO DE AUDITORIA/INSPEÇÃO
ORDEM DE SERVIÇO DE (AUDITORIA/INSPEÇÃO) Nº (número)/(ano)-CGM
Massapê-CE, (data).
O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições,
resolve:
I – Designar o(s) servidore(s) (identificação do servidor, com
nome e número da matrícula funcional) para coordenar os trabalhos de
(auditoria/inspeção);
II – Os trabalhos devem ser executados tendo em vista o
disposto no (Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI / Plano Anual Das
Atividades do Órgão Central do Sistema de Controle Interno) (identificar o Plano
Anual de Auditoria ou o Plano Anual das Atividades do Sistema de Controle
Interno), observado o seguinte cronograma:

UNIDADE (AUDITADA/INSPECIONADA):
ÁREA (AUDITADA/INSPECIONADA):
TIPO DE (AUDITORIA/INSPEÇÃO):
OBJETIVO DA (AUDITORIA/INSPEÇÃO):
PRAZO DE EXECUÇÃO:

__________________________________________
Controlador-Geral do Município de Massapê
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ANEXO II – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO COMUNICADO DE AUDITORIA/INSPEÇÃO
OFÍCIO Nº (número)/(ano)-CGM
Massapê-CE, (data).
(Endereçamento do Ofício ao Gestor)
ASSUNTO: Realização de (auditoria / inspeção).
I – Informamos a Vossa Senhoria que a Controladoria-Geral do Município, em
atendimento ao (Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI / Plano Anual Das
Atividades do Órgão Central do Sistema de Controle Interno), para o exercício de
(inserir ano), em conformidade com os normativos, realizará (auditoria/inspeção)
nesta unidade no período de (especificar data de começo e de término, com dia,
mês e ano), conforme Ordem(s) de Serviço(s) nº (especificar nº da Ordem de
Serviço);
II – Os trabalhos de auditoria serão coordenados pelo servidores: (mencionar
servidores envolvidos no procedimento, com nome e especificação do cargo);
III – Ressaltamos a importância da agilidade e do dinamismo na interação com
nossa equipe de auditoria, apresentando com prontidão documentação ou
eventuais esclarecimentos relativos aos assuntos que venham a ser levantados
ao longo dos trabalhos por meio das solicitações a serem expedidas;
IV – Aproveitamos a oportunidade para colocarmo-nos à disposição. Ainda que,
nesta ocasião, o auditor esteja mais diretamente envolvido na condução da ação
de controle, reafirmamos nosso compromisso, enquanto órgão, aqui incluindo
também a pessoa do Controlador-Geral do Município, em apoiar, facilitar e
prestar suporte e esclarecimentos ao bom desenvolvimento dos trabalhos;
Atenciosamente,
______________________________________
Controlador Geral do Município
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ANEXO III – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE TERMO DE INSPEÇÃO
Aos ______ dias do mês de ___________ de _____, no período
das _____ às ______ horas, a Controladoria Geral do Município de Massapê,
através do Controlador-Geral _______, e servidor(a) ___________, realizou a
visita de inspeção no ______________ da Unidade Executora __________, com
o objetivo de verificar os procedimentos de controle de __________, no exercício
de ________.

SERVIDOR 2 SERVIDOR 1

EQUIPE DE INSPEÇÃO
SERVIDOR:
CARGO/FUNÇÃO:
MATRÍCULA:
SERVIDOR:
CARGO/FUNÇÃO:
MATRÍCULA:

_________________________________________
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE/DEPARTAMENTO/SETOR

________________________________________
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO
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ANEXO IV – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N.º (número)/(ano)-CGM
UNIDADE EXECUTORA:
EXTENSÃO DOS TRABALHOS:
PERÍODO:
DATA DO RELATÓRIO:
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
NÚMERO DA MATRÍCULA:
ASSINATURA:
CONSTATAÇÕES
Na inspeção efetuada nos controles de (especificar objeto) da (especificar
unidade/departamento/setor), constatou-se que:
123RECOMENDAÇÕES
Para fins de regularizar as situações supramencionadas, recomendamos ao
Gestor as seguintes providências:
Referente à constação nº ____, recomendamos que:
Referente à constação nº ____, recomendamos que:
Referente à constação nº ____, recomendamos que:
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ANEXO V – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE MATRIZ DE PLANEJAMENTO

ACHADOS

08. POSSIVEIS

07. PERÍODO

06. MEMBROS

DO PROCEDIMENTO

05. DETALHAMENTO

DE ANÁLISE DE DADOS

04. PROCEDIMENTOS

INFORMAÇÃO

03. FONTES DE

REQUERIDAS

02. INFORMAÇÕES

AUDITORIA

01. QUESTÕES DE

MATRIZ DE PLANEJAMENTO Nº (número)/(ano)-CGM
AUDITORIA N.º:
OBJETIVO:
UNIDADE AUDITADA:
PERÍODO AUDITADO

01. QUESTÕES DE AUDITORIA: (Apresentar, em forma de
perguntas, os diferentes aspectos que compõem o escopo da fiscalização e que
devem ser investigados com vistas à satisfação do objetivo).
02. INFORMAÇÕES REQUERIDAS: (Identificar as informações
necessárias para responder às questões de auditoria).
03. FONTES DE INFORMAÇÃO: (Identificar as fontes de cada item
de informação requerida da coluna anterior. Estas fontes estão relacionadas com
as técnicas empregadas).
04. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS: (Ferramentas e
técnicas que serão utilizadas para análise dos dados coletados).
05. DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO: (Descrever, de forma
clara, as tarefas que serão realizadas, esclarecendo os aspectos a serem
abordados – itens de verificação ou checklist).
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06. MEMBROS: (Pessoa(s) da equipe encarregada(s) da execução
de cada procedimento).
07. PERÍODO: (Dias em que o procedimento será executado).
08.

POSSÍVEIS

ACHADOS:

(Esclarecer

precisamente

que

conclusões ou resultados podem ser alcançados).
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:
A Matriz de Planejamento deve ser preenchida ao longo da fase de planejamento,
com base nas informações levantadas.
O primeiro passo é a própria delimitação do objetivo da auditoria. Nem sempre o
objetivo está claramente definido na deliberação que originou a auditoria. A discussão
orientada pela matriz possibilita uma equalização do entendimento do objetivo por toda
a equipe.
O próximo passo é o detalhamento do objetivo da auditoria em questões a serem
respondidas (primeiro campo da matriz), ao mesmo tempo em que se discute aonde se
quer chegar com os questionamentos (campo “possíveis achados”). Em outras palavras,
é preciso definir aonde se quer chegar, para que se possa determinar o caminho a ser
seguido. As questões de auditoria devem ser elaboradas de forma a estabelecer com
clareza o foco da investigação, os limites e as dimensões a serem observados durante a
execução dos trabalhos. Devem, pois, ser elaboradas questões que enfoquem os
principais aspectos do objetivo pretendido.
Em seguida, procede-se à explicitação das informações necessárias, das fontes dessas
informações, de que tarefas deverão ser realizadas para buscá-las (por meio de quais
técnicas), por quem e quando. A cada um desses elementos necessários à resolução das
questões de auditoria, corresponde uma coluna na matriz de planejamento. O
preenchimento dessas colunas permitirá concluir se as questões de auditoria têm
condição de serem respondidas, ou seja, se, a princípio, há informações suficientes e
disponíveis, se a equipe domina as técnicas para coleta e tratamento dessas
informações e se as limitações com as quais a abordagem adotada porventura se
defronte, são contornáveis.
Finalmente, a equipe deve revisar toda a matriz, verificando se há coerência lógica entre
o objetivo e as questões e entre as questões e as possíveis conclusões, levando em
conta as limitações previstas.
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ANEXO VI – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE MATRIZ DE ACHADOS

ENCAMINHAMENTO

06.

EVIDÊNCIA

05.

CRITÉRIO

04.

OBJETO

03.

ENCONTRADA

SITUAÇÃO

02.

ACHADO

DESCRIÇÃO DO

01.

MATRIZ DE ACHADOS Nº (número)/(ano)-CGM
AUDITORIA N.º:
OBJETIVO:
UNIDADE AUDITADA:
PERÍODO AUDITADO

01. DESCRIÇÃO DO ACHADO: (Deve ser preenchido o enunciado
do achado, basicamente o título da irregularidade/impropriedade).
02. SITUAÇÃO ENCONTRADA: (Situação existente e identificada,
inclusive quanto o período de ocorrência, e documentada durante a fase de
execução da auditoria).
03. OBJETO: (Indicar o documento, o projeto, o programa, o
processo, ou o sistema no qual o achado foi constatado).
04. CRITÉRIO: (Legislação, norma, jurisprudência, entendimento
doutrinário ou padrão adotado).
05. EVIDÊNCIA: (Informações obtidas durante a auditoria no
intuito de documentar os achados e de respaldar as opiniões e conclusões da
equipe).
06. ENCAMINHAMENTO: (Propostas da equipe de auditoria. Deve
conter a identificação do(s) responsável(eis)).
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
A Matriz de Achados deve ser preenchida durante a fase de execução da auditoria, à
medida que os achados vão sendo identificados. Os esclarecimentos dos responsáveis
acerca das causas dos achados, bem como da adequação dos critérios, devem ser
colhidos ainda em campo, evitando-se mal entendidos que redundem em desperdício de
esforços com a realização de audiências equivocadas.
O preenchimento da coluna “critério” permite a revisão da fundamentação legal, da
jurisprudência e da doutrina, diminuindo a possibilidade de eventuais omissões ou
equívocos. A verificação da suficiência e da qualidade das evidências evita diligências
posteriores que retardam o encaminhamento do processo às instâncias superiores.
A coluna “causa” está intimamente relacionada à imputação de responsabilidades em
relação aos fatos encontrados na auditoria. A investigação acerca das causas deve ser
feita quando relevante e necessária para dar consistência às propostas de
encaminhamento, seja de aplicação de penalidades ou, em caso contrário, para afastar a
ocorrência de irregularidades.
A análise e o registro do “efeito” de cada ocorrência na coluna respectiva servem para
dimensionar a relevância do próprio achado além de fornecer elementos para a
formulação das propostas de encaminhamento. É possível que um mesmo benefício
esteja associado a mais de um achado.
Como etapa final de elaboração da matriz, a comparação das colunas “situação
encontrada” e “encaminhamento” diminui a possibilidade de eventuais achados sem
respectivas propostas de encaminhamento.
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ANEXO VII – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO RELATÓRIO INICIAL DE AUDITORIA INTERNA

ACHADO 01

SITUAÇÃO ENCONTRADA:

ACHADO 02

RELATÓRIO INICIAL DE AUDITORIA Nº (número)/(ano)-CGM
OBJETO DA AUDITORIA:
PERÍODO AUDITADO:
TIPO DE AUDITORIA:
UNIDADE AUDITADA:
SETOR(ES) AUDITADO(O):
OBJETIVO GERAL:
METODOLOGIA:

SITUAÇÃO ENCONTRADA:

CRITÉRIO:
EVIDÊNCIA:
ENCAMINHAMENTOS:

CRITÉRIO:
EVIDÊNCIA:
ENCAMINHAMENTOS:

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:
Massapê-CE, (data).

(nome e assinatura dos membros da Equipe de Auditoria Interna)
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ANEXO VIII – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
A partir dos achados de auditoria, deve-se elaborar um Plano de Ação específico para
cada oportunidade gerada no relatório, segmentado em ações conjunturais (imediatas e
de curto prazo) e estruturais (médio e longo prazo), visando à melhoria qualitativa na
gestão do órgão auditado.
As ações imediatas e de curto prazo devem considerar tudo que pode ser implementado
em um curto intervalo de tempo e que não requerem um alto nível de investimentos.
Além disso, devem considerar o conceito de urgência, ou seja, ações que devem ser
implementadas para melhorar a situação atual e ou mitigar um efeito potencial ou real.
Basicamente, pode-se estruturar essa categoria da seguinte forma:
- Ações imediatas (até 30 dias);
- Ações de curto prazo (de 30 dias até 60 dias);
As ações de médio e longo prazo, por sua vez, devem considerar o que envolve um
maior investimento e ou o que demanda um maior esforço de trabalho por parte do
governo. A estrutura é a seguinte:
- Ações de médio prazo (de 60 dias até 90 dias);
- Ações de longo prazo (acima de 90 dias).

PLANO DE AÇÃO

AÇÃO 01

Número de auditoria e número do achado e da recomendação dos quais se
originou a ação:
Manifestação da Unidade:
Descrição da ação:
Prazo de ação:
Benefícios esperados da ação:
Principais envolvidos da ação:

AÇÃO 02

Número de auditoria e número do achado e da recomendação dos quais se
originou a ação:
Manifestação da Unidade:
Descrição da ação:
Prazo de ação:
Benefícios esperados da ação:
Principais envolvidos da ação:
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ANEXO IX – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA
RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº (número)/(ano)-CGM
OBJETO DA AUDITORIA:
PERÍODO AUDITADO:
TIPO DE AUDITORIA:
UNIDADE AUDITADA:
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA:
ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES DA UNIDADE AUDITADA:
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:

Massapê-CE, (data).

(nome e assinatura dos membros da Equipe de Auditoria Interna)
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ANEXO X – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE CERTIFICADO DE AUDITORIA
CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº (número)/(ano)-CGM
AUDITORIA N.º:
UNIDADE AUDITADA:
EXERCÍCIO:
RESPONSÁVEIS:
I. A auditoria realizada verificou atos atinentes à área audiatada relativos ao
período compreendido entre (data de início da auditoria) e (data de término da
auditoria).
II. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do
trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em
atendimento

à

legislação

aplicável

às

áreas

selecionadas

e

atividades

examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo
do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.
III.

Em

função

dos

exames

realizados

consubstanciados no Relatório de Auditoria

sobre

o

escopo

selecionado,

nº ______, proponho que o

encaminhamento da auditoria seja pela (REGULARIDADE ou REGULARIDADE
COM RESSALVAS ou IRREGULARIDADE).

Massapê-CE, (data).

_____________________________
Controlador-Geral do Município
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ANEXO XI – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO – TCG
Termo de Compromisso de Gestão que, entre si, celebram a CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ-CE, neste ato representada pelo(a)
Controlador(a)-Geral, Sr(a). (nome e qualificação completa) e o(a) Sr(a). (nome
e qualificação completa do(a) responsável pelos achados objeto do TCG),
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE (informar respectiva Secretaria), com o objetivo
de pactuar a correção dos achados apontados no Relatório Final da Auditoria
de (especificar auditoria) nº (mencionar nº da auditoria).
O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e considerando as recomendações expedidas por ocasião da realização
da Auditoria de (especificar auditoria) nº (mencionar nº da auditoria), RESOLVE
celebrar o presente instrumento, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Compromisso de Gestão - TCG tem por objeto
(especificar objeto), a fim de corrigir os seguintes achados apontados no
Relatório Final da Auditoria de (especificar auditoria) nº (mencionar nº da
auditoria), a saber:
(citar todos os achados, conforme definidos no relatório de auditoria)
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE AJUSTES E METAS
2.1. Com vistas ao atendimento do objeto do presente Termo de Compromisso
de Gestão, o Secretário Municipal de (especificar respectiva secretaria) se
compromete a promover as adequações abaixo especificadas, nos respectivos
prazos também abaixo definidos:
(listar: cada uma das ações a serem realizadas; o achado a que se referem, criando
uma seção para as providências referentes a cada achado, caso a quantidade de
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informações demande maior organização; e o prazo para conclusão de cada uma,
inserindo um cronograma, caso julgue necessário)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MONITORAMENTO
3.1. O presente Termo de Compromisso de Gestão será acompanhado pelo
Controlador-Geral do Município,

solicitar informações periódicas e

determinar a realização de diligências, a fim de apurar o cumprimento das
ações/metas pactuadas na cláusula segunda deste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES
4.1. Verificada a ocorrência de eventual situação excepcional que impossibilite o
cumprimento do objeto deste Termo de Compromisso de Gestão de acordo com
o definido na cláusula segunda, será permitido ao Secretário Municipal de
(informar respectiva Secretaria), apresentar proposta de prorrogação de prazos
ou de alteração das ações/metas consignados na clásula segunda do presente
instrumento, desde que esteja acompanhada da justificativa pormenorizada dos
motivos da alteração.
4.2. Em qualquer caso, a proposta de alteração não poderá importar a
prorrogação do período de cumprimento do compromisso por prazo superior a
(especificar) meses.
4.3. A proposta de alteração do presente instrumento, se admitida pelo
Controlador-Geral, será objeto de termo aditivo.
CLÁUSULA QUINTA – DA APRECIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE
CO

O

5.1. Atingido o termo final para cumprimento dos ajustes deste instrumento, o
Controlador-Geral

expedirá

RELATÓRIO

DE

MONITORAMENTO,

no

qual

consignará o adimplemento do Termo de Compromisso de Gestão, em caso de
cumprimento integral ou a determinação de comunicação ao Prefeito e,
posteriormente, ao TCE-CE, nos casos de descumprimento do Termo de
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Compromisso de Gestão.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1. O Controlador-Geral rescindirá unilateralmente o Termo de Compromisso de
Gestão em caso de descumprimento de qualquer de suas cláusulas, condições,
bem como de qualquer das metas e ações pactuadas neste instrumento,
independente de lavratura de relatório de monitoramento.
6.2. A rescisão deste Termo de Compromisso de Gestão implicará no vencimento
de todas as obrigações nele firmadas, passando a Controladoria-Geral do
Município a exigir desde logo do Secretário Municipal de (informar respectiva
Secretaria) o cumprimento integral de suas disposições.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1. O presente Termo de Compromisso de Gestão terá como termo inicial de
sua vigência a data de sua assinatura, vigorando até o cumprimento das
obrigações firmadas, segundo prazos estipulados na cláusula segunda.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Massapê-CE para dirimir eventuais
questões oriundas do presente Termo de Compromisso de Gestão. E, assim, por
estarem devidamente compromissadas firmam o presente em 3 vias de igual
teor e forma.
Massapê-CE, (inserir data).

____________________________

___________________________

Controlador-Geral do Município

Secretário Municipal de (especificar)
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ANEXO XII – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA
ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA Nº (número)/(ano)-CGM
AUDITORIA N.º:
OBJETIVO:
UNIDADE AUDITADA:
PERÍODO AUDITADO
01.

02.

03.

04.

05.

Nº

SITUAÇÃO

RECOMENDAÇÃO

SITUAÇÃO

CONSIDERAÇÕES

NOVO

ATUAL

DA

ENCAMINHAMENTO

ENCONTRADA

06.
UNIDADE

AUDITADA

01.

Nº:

(Igual

à matriz

de

achados

–

informar

o

item

correspondente no relatório de auditoria).
02. SITUAÇÃO ENCONTRADA: (Igual à matriz de achados –
Informar o item correspondente no relatório de auditoria).
03. RECOMENDAÇÃO:
04.

SITUAÇÃO

ATUAL:

(Constatar

se

a

recomendação

foi

implementada, não foi implementada ou está em fase de implementação).
05. CONSIDERAÇÕES DA UNIDADE AUDITADA: (Explicações da
unidade auditada sobre a situação atual dos achados).
06. NOVO ENCAMINHAMENTO: (Novas medidas executadas pela
equipe de auditoria).
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ANEXO XIII – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES
1. INTRODUÇÃO:
1.1. Ato que originou o trabalho de monitoramento;
1.2. Período monitorado (indica que serão Monitoradas as recomendações com
vencimento nesse período);
1.3 Relatórios de Auditoria que geraram as recomendações;
2. RESULTADO DO MONITORAMENTO:
2.1. Relatório de Auditoria que gerou a recomendação;
2.1.1. Título e Descrição sucinta do achado;
2.1.2. Recomendação Expedida;
2.1.3. Providências adotadas ou justificativas para o descumprimento;
2.1.4. Análise do Auditor;
2.1.5. Conclusão.
3. CONCLUSÃO:
Sintetizar os fatos apurados, indicando a quantidade total de recomendações
monitoradas, adimplidas, inadimplidas e as prorrogadas para o próximo período.
4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
4.1. Registrar que medidas a CTGM deve determinar para cada uma das
recomendações;
4.2. Registrar os benefícios das medidas adotadas.
5. ANEXOS:
Documentos que se relacionam com o trabalho, mas não são essenciais para a
compreensão deste.
I. O Relatório de Monitoramento deve ser sucinto, atendo-se às análises da
documentação fornecida pelo gestor e dos fatos novos identificados. O objetivo deste
relatório é formalizar e confirmar que o monitoramento está sendo feito, bem como
informar aos interessados a posição da Controladoria-Geral do Município diante
regularização dos achados de auditoria. O Plano de Ação ou o Termo de Compromisso de
Gestão deve ser parte integrante deste relatório.
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II. Lembrar-se de destacar: os trabalhos que deram origem às recomendações
monitoradas; o contexto no qual as recomendações foram proferidas; eventuais
ocorrências que tenham alterado a situação na qual as recomendações foram proferidas
e que afetem o cumprimento delas; achados de auditoria que as recomendações
objetivam regularizar.

REC. 2:

REC. 1:

III. Detalhar a verificação do cumprimento/atendimento de cada recomendação
realizada:
Situação que levou à proposição da recomendação:
Providências adotadas e comentários dos gestores:
Análise:
Evidências:
Conclusão:
Situação que levou à proposição da recomendação:
Providências adotadas e comentários dos gestores:
Análise:
Evidências:
Conclusão:

IV. Mencionar as recomendações cumpridas ou implementadas; em cumprimento ou em
implementação; ou parcialmente cumpridas ou implementadas, destacando:
- Os benefícios alcançados visto o atendimento das recomendações;
- A quantificação dos valores, sempre que for o caso; e
- A forma de mensuração utilizada.
V. Na CONCLUSÃO, quando possível e necessário, presentar quadro resumo com o grau
e respectivos percentuais de atendimento das recomendações:

Recomendação

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES
Parcialmente
Não
Implementada
implementada
implementada

Não se aplica

Rec. 01
Rec. 02
Quantidade
Percentual
Deve-se, adicionalmente:
- Mencionar o benefício estimado das propostas de encaminhamento monitoramento
realizado.
- Elencar os benefícios efetivos das recomendações monitoradas.
- Indicar o impacto do cumprimento, cumprimento parcial ou não cumprimento das
recomendações nas contas dos órgãos/entidades fiscalizados.
- Tecer considerações adicionais que a Controladoria-Geral do Município julgue
necessária.
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ANEXO XIV – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE TCG
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE TCG
1. INTRODUÇÃO:
1.1. Ato que originou o trabalho de monitoramento;
1.2. Número do Relatório de Auditoria Original;
1.3. Servidores Contatados;
1.4. Período Monitorado e Tempo Despendido;
1.5. Compromissos Monitorados;
1.6. Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria.
2. RESULTADO DO MONITORAMENTO:
2.1. Compromisso Monitorado;
2.1.1. Providências adotadas ou justificativas para o descumprimento do
compromisso pelo gestor;
2.1.2. Análise;
2.1.3. Conclusão.
3. CONCLUSÃO:
Sintetizar os
inadimplidos.

fatos

apurados,

indicando

os

compromissos

adimplidos

e

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO:
4.1. Registrar sugestão de medidas que a Controladoria-Geral do Município deve
determinar para cada um dos compromissos;
4.2. Registrar os benefícios das medidas adotadas.
5. ANEXOS:
Documentos que se relacionam com o trabalho, mas não são essenciais para a
compreensão deste.
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ANEXO XV – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2019-CGM
MODELO DE OFÍCIO AO PREFEITO MUNICIPAL POR DESCUMPRIMENTO
DE RECOMENDAÇÃO/TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO
OFÍCIO Nº (número)/(ano)-CGM
Massapê-CE, (data).
(Endereçamento do Ofício ao Prefeito Municipal)
ASSUNTO: Comunica descumprimento de recomendação/TCG
Na qualidade de Controlador-Geral do Município, informo que foi
realizada auditoria de (especificar), entre os dias (data de início da auditoria) e
(data de início da auditoria), da qual, segundo relatório final em anexo, foram
constatadas algumas desconformidades, razão pela qual foram determinadas
pela CGM ao(à) (especificar o(a) gestor(a) ou servidor(a) ao(à) qual foram
determinadas as medidas) as seguintes medidas, a serem levadas a efeito nos
seguintes prazos:
listar uma ou mais das medidas previstas no art. 61 da presente Instrução
Normativa, conforme o respectivo relatório de auditoria e os respectivos
prazos de cumprimento
Durante

a

fase

de

monitoramento

das

recomendações

expedidas/TCG firmado/Plano de Ação proposto, constatou-se que (especificar
o(a) gestor(a) ou servidor(a) ao(à) qual foram determinadas as medidas e que
as descumpriram) não

cumpriu a contento o que foi pactuado no Termo de

Compromisso de Gestão, vez que (descrever o descumprimento, apontando os
documentos e fatos que o denotam, se for o caso), conforme comprova
(especificar documentação anexa, relatórios de monitoramento, mencionar
possível prorrogação de prazo concedida) ora em anexo.
Destarte, considerando o disposto no art. 63 da IN nº 06/2019CGM, venho comunicar o ocorrido, a fim de que Vossa Excelência tome as
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providências no sentido de determinar o atendimento às determinações da CGM
pelo(s) responsável(is) acima nominados, no prazo de (especificar) dias,
contados da data do recebimento deste.
Informo que, em estrito cumprimento ao meu dever legal e, para
evitar a incidência de responsabilidade solidária, caso Vossa Excelência não logre
êxito na obtenção da necessária regularização dentro do prazo acima assinalado,
serei obrigado a encaminhar ao TCE-CE cópia de todos os documentos que
instruem esse ofício, em até 60 (sessenta) dias.
Na certeza de que Vossa Excelência envidará todos os esforços
possíveis para o atendimento à solicitação acima, coloco-me à disposição para
sanar os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,

______________________________
Controlador-Geral do Município
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