
 1 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGCMG Nº 036/2016 
 

“MANUAL DE AUDITORIA INTERNA” 

 

 

DISPÕE SOBRE O DISCIPLINAMENTO E 
NORMATIZAÇÃO DO MANUAL DE AUDITORIA 
INTERNA, A FIM DE PADRONIZAR AS ATIVIDADES 
DE AUDITORIA A SEREM REALIZADAS PELOS 
MEMBROS DA CONTROLADORIA GERAL DESTA 
CASA DE LEIS, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES 
GENÉRICAS DEFINIDAS NO ANEXO IV (ART. 1º) DA 
LEI Nº 2.560/2005, QUE CUIDA DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUARAPARI E NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA 
E VENCIMENTOS. 

 

 

VERSÃO: 01/2016 

 

Atos de Aprovação: Lei Municipal nº 3.603/2013 e Resolução Legislativa nº 

009/2013. 

 

Unidade Responsável: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

 

TÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 
Art. 1º - São finalidades da presente Instrução Normativa: 
 
I   - Estabelecer o Manual de Auditoria Interna, bem como definir os 

procedimentos para a realização de auditorias internas no âmbito da 
Câmara Municipal de Guarapari, a fim de padronizar as atividades de 
auditoria a serem realizadas pelos membros da Controladoria Geral desta 
Casa de Leis; 

 
II   - Disciplinar as auditorias contábeis, operacionais, de gestão, patrimoniais e 

de informática em todas as áreas da administração, conforme planejamento 
e metodologia de trabalho, objetivando aferir a observância aos 
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procedimentos de controle de forma padronizada e, se for o caso, aprimorá-
los. 

TÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 2º - Este ato normativo abrange a Controladoria Geral como unidade 
executora e responsável das atividades de auditoria interna e inspeção, e todas as 
unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Guarapari, que 
ficam sujeitas às auditorias internas, além das pessoas físicas ou jurídicas 
beneficiadas com recursos públicos desta Casa de Leis. 
 

TÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3º - Para fins do disposto nesta Instrução consideram-se como Conceitos 
Básicos os itens definidos nos 5 (cinco) Capítulos deste Título. 
 

CAPÍTULO I 
DA AUDITORIA INTERNA 

 
Art. 4º - Auditoria Interna é a verificação da qualidade do Sistema de Controle 
Interno, por meio de revisão e avaliação regular e independente de como 
funcionam os procedimentos de controle existentes nas atividades contábeis, 
operacionais, de gestão, patrimoniais e de informática de todas as unidades da 
Câmara Municipal de Guarapari. 
 

CAPITULO II 
DOS ACHADOS DE AUDITORIA 

 
Art. 5º - Achados de Auditoria é toda prova obtida pelo auditor, com a aplicação 
dos procedimentos de auditoria, para avaliar se os critérios estabelecidos estão 
sendo ou não atendidos, ou seja: são fatos resultantes dos programas de auditoria 
que remetem a deficiências encontradas na entidade auditada. 
 
Art. 6º - Os requisitos básicos dos achados são os seguintes: 
 
I    - Mostrar a relevância do fato; 
II   - Ser respaldado nos papeis de trabalho; 
III  - Ser objetivo; 
IV  - Amparar as conclusões e recomendações; 
V   - Ser convincente a uma pessoa estranha ao processo.  
 

CAPÍTULO III 
DAS EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA 

 
Art. 7º - As Evidências de Auditoria referem-se à informação, ou ao conjunto de 
informações utilizadas para fundamentar os resultados de um trabalho de auditoria. 
A obtenção e análise das evidências é um processo contínuo incluindo a reunião, 
análise, interpretação e documentação de dados com o objetivo de fundamentar os 
posicionamentos de uma equipe de auditoria. 
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CAPÍTULO IV 

DOS PAPÉIS DE TRABALHO 
 

Art. 8º - Papéis de Trabalho são a base física da documentação das atividades de 
auditoria e fiscalização, em que são registrados os dados da unidade auditada ou 
do programa fiscalizado, fatos e informações obtidos, as etapas de planejame      
                                       , bem como as conclusões sobre os 
exames efetivados. Possuem a finalidade de: 
 
I    - D                                                            ; 
 
II   - F                                      realizadas; 
 
III  - F                                   de auditoria; 
 
IV  - E                                      ; 
 
V   - P                                                                   

                        ; 
 
VI  - P                                         adotados; 
 
VII - S                                                       . 
 

CAPÍTULO V 
DA INSPEÇÃO 

 
Art. 9º - A          é u                                                 , apurar a 
legalidade, a legitimidade e a economicidade de                                     
                                                                             
                                      . 
 

TÍTULO IV 
DA BASE LEGAL 

 
Art. 10 - A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de 
responsabilidade do chefe do Poder Legislativo Municipal e da Controladoria Geral, 
no sentido de implementação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal 
de Guarapari, sobre o qual dispõem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 
29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual; a Lei Orgânica Municipal; art. 59 da Lei 
Complementar nº 101/2000 e art. 86 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, Resolução TCE/ES nº 227/2011, além da Lei Municipal 
nº 3.603/2013 e Resolução Legislativa nº 009/2013, que dispõem sobre o Sistema 
de Controle Interno da Câmara Municipal de Guarapari. 
 

TÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 11 - Cabe ao Controlador Geral da Câmara Municipal de Guarapari: 
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I     - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, 

mantendo-a atualizada; 
 
II    - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações desta Instrução 

Normativa; 
 
IV   - Orientar e supervisionar os Auditores na realização de auditorias internas; 
 
V    - Revisar os papéis de trabalhos e relatórios referentes às auditorias 

realizadas internamente; 
 
VI   - Informar por escrito, ao Presidente, a prática de atos irregulares ou ilícitos; 
 
VII  - Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do 

exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, 
utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para 
expedição de recomendações; 

 
VIII  - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com os 

auditores, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização 
ou expansão; 

 
IX   - Assinar os Relatórios de Auditoria Interna e Parecer Conclusivo e 

encaminhar ao Presidente; 
 
X    - Promover o atendimento da equipe do Controle Externo junto aos 

Sistemas administrativos de Controle Interno da Câmara Municipal de 
Guarapari. 

 
Art. 12 - Cabe aos Servidores encarregados pela Auditoria Interna: 
 
I   - Atender às solicitações do Controlador, quanto ao fornecimento de 

informações e à participação no processo de Auditoria e atualizações de 
Normas; 

 
II  - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da 

Administração, velando pelo seu fiel cumprimento; 
 
III - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto às condições e procedimentos a serem observados no 
planejamento e na realização das auditorias internas; 

 
IV  - Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude 

de independência, serenidade e imparcialidade; 
 
V  - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes ao SCI (Sistema de Controle Interno), 
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propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos 
controles; 

 
VI  - Informar por escrito, ao Controlador Interno, a prática de atos irregulares 

ou ilícitos levando em consideração os termos da Lei nº 840/2013; 
 
VII - Realizar Auditoria Interna emitindo opiniões em forma de relatório; 
 
VIII - Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do 

exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, 
utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para 
expedição de recomendações; 

 
IX  - Alertar as unidades responsáveis pelas Instruções Normativas sobre 

alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando 
a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

 
X   - Promover estudos de simplificação de rotinas de trabalho; 
 
XI  - Auxiliar o Controlador Geral, nos processos de tomada de decisões 

através de análises dos problemas submetidos à sua consideração, com o 
oferecimento de soluções alternativas, objetivas e suas prováveis 
conseqüências; 

 
XII  - Verificar a exatidão da documentação licitatória da despesa antes da 

emissão do empenho; 
 
XIII - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e 
informações; 

 
XIV - Orientar e apoiar o Controlador Geral da Câmara Municipal de Guarapari, 

bem como responder às consultas por este formulada. 
 

TÍTULO VI 
DAS AUDITORIAS INTERNAS 

 
CAPÍTULO I 

DA INTRODUÇÃO 
 

Art. 13 -                                                                         
                                                                                
                                                                                   
                                              , operacional ou legal. Trata-se d  
                                                                            
                                                                              
                                                      -                      , 
buscando gar                                                                
           sociais advindos (IN SFC no 01/2001). 
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CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 14 -                                                 auditorias internas com as 
seguintes finalidades: 
 
I   -                                         dos procedimentos operacionais e de 

controle interno; 
 
II   -                                                                         

                              e economicida                         ia, 
financeira, patri                              ; 

 
III -                                                                              

                                                             
                                           , se fora                
                                                                         
   normas de contabilidade estabel                             ; 

 
IV  -                                                                 

           de dados                                        , com o 
objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e 
procediment                             ; 

 
V   - Emitir parecer sobre as contas anuais prestadas pelo Presidente. 
 

CAPÍTULO III 
DOS TIPOS DE AUDITORIA 

 
Art. 15 - As Auditorias abrangem os seguintes aspectos: 
 
I   - Quanto à Finalidade:  
 

a) Auditoria de Legalidade ou Conformidade  - a que examina as 
operações e transações de natureza administrativa, contábil, 
financeira, orçamentária e patrimonial, com objetivo de emitir uma 
opinião o atendimento às Leis, normas e regulamentos aplicáveis, 
além de aspectos de moralidade e legitimidade dos atos 
administrativos; 

 
b) Auditoria Operacional ou de Desempenho - é a que avalia 

atividades, projetos, prog                                       
                                                e efetividade, com 
objetivo de contribuir para o melhor                             ; 

 
b) Auditoria Integrada - a que verifica a legalidade, a economicidade, a 

                                                                  
                                                              
                                                    e dos programas 
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         . 

 
II   - Quanto ao Conteúdo: 
 

a) A                 :                                               
                                                                  
                                                               
                                                               
                                                                
fund                                                      
                                                         -           
                                                                      
                 nelas demonstradas; 

 
b) Auditoria Operacional - a que a                                 

                                                              
                                                               
                                                           dos recursos 
        . Constitui-se em                                       
            das rotinas internas e procedimentos de controle, bem 
como apresentar su        para seu aprimoramento; 

 
c) A            A                        - aquela realizada no 

decorrer                        , com o objetivo de se atuar, em 
tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e 
negativos de uma determinada unidade administrativa; 

 
d) A            A                   - a                        de 

Ges                                de Parecer                     
                                                                 
                                                                     
                      de Contas Anuais; o exame da doc          
                                                                 
                                                                 
                                                                  
                         com os limit                 estabelec     
              pertinente; 

 
e) A            T             I          - a que o                    

                                                               
                     de processamento de dados, abrang     
                                                                 , 
sendo observadas as diretrizes estabelecid                  
          ; 

 
III - Quanto à Previsibilidade: 
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a) Auditorias Regulares - as que se referem aos trabalhos contidos 
no Plano Anual de Auditoria Interna e destina-se a acompanhar e 
avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão e 
controle interno adotados pelas unidades responsáveis e 
executoras dos sistemas administrativos; 

 
b) Auditorias Especiais - as que abrangem a realização de trabalhos 

especiais de auditoria não compreendidos no Plano Anual de 
Auditoria Interna. Destinam-se ao exame de fatos ou situações 
considerados relevantes, de natureza incomum e extraordinária, ou 
para atender determinação do Presidente; 

 
IV  - Quanto à Tempestividade: 
 

a) Auditoria Prévia - quando realizada de forma antecipada, ou seja, 
antes da ocorrência do fato, da adoção do ato ou da efetivação de 
uma situação condicionante, no intuito de prevenir possíveis 
desconformidades; 

   
b) Auditoria Concomitante - a que consiste no acompanhamento 

sistêmico das transações e de seus registros, realizados durante a sua 
efetiva ocorrência, visando corrigir tempestivamente eventuais 
desvios; 

 
c) Auditoria Subsequente - consiste numa avaliação posterior dos fatos 

objetos de análise. Embora em alguns casos não permita a correção 
de quaisquer desvios ou aplicações indevidas, propõe recomendações 
para melhoria do controle interno e sanções cabíveis, além de prevenir 
futuras disfunções; 

 
V   - Quanto à Forma de Execução: 
 

a) Direta - Quando realizada com a utilização de pessoal da 
Controladoria Geral da Câmara de Guarapari; 

 
b) Indireta - Quando há a participação de servidores não lotados nos 

órgãos e nas unidades do Sistema de Controle Interno. Podem ser: 
 

1 Compartilhada - coordenada pela Unidade Central de Controle 
Interno com o auxílio de órgãos/instituições públicas ou 
privadas; 

 
2 Terceirizada - executada por entidades privadas, isto é, pelas 

empresas de auditoria externa. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 
Art. 16 - Os Procedimentos e as Técnicas de Auditoria constituem-se em 
investigações técnicas que, tomadas em conjunto, permitem a formação 
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fundamentada da opinião por parte da Unidade Central de Controle Interno da 
Câmara Municipal de Guarapari. 
 

CAPÍTULO V 
DOS PROCEDIMENTO DE AUDITORIA 

 
Art. 17 -                                                                       
                                                                  ou provas 
suficientes e adequadas para analisar as in                                     
                         por parte Unidade Central de Controle Interno da 
Câmara Municipal de Guarapari. Trata-se ainda                           
                                  para atingir os objetivos nas normas auditoriais, 
       chamado de comando. O                                              
                                                                                   
descrever o que se deve fazer, ou seja: como deve ser o exame.  
 
Art. 18 - Esse exame é caracterizado por                       e testes 
substantivos: 
 
I   - T                     - visam a                                   

                                                            
                    em efetivo funcionamento e cumprimento; 

 
II  - Testes substantivos - visam a                                 

                                                                      
                                                 -                
           e sa                                         . 

 
CAPÍTULO VI 

DA TÉCNICA DE AUDITORIA 
 
Art. 19 -                                                              
                                                                     , as quais 
devem ser suficie                                                   dos 
trabalhos. 
 
Art. 20 -                                                                          
                                                                              
               e               de recursos humanos e tempo.  
 
Art. 21 -                                                                     
                                                   : 
 
I   - I         Escrita ou Oral -                                 os junto ao 

pessoal da unidade/entidade auditada, para a obte                
           ; 

 
II  - A       Documental - exame de processos, atos formalizados e 

documentos avulsos; 
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III -                         -                                  ou   
                                                                      
                                                              
apresentados; 

 
IV  -             Externa -             junto a fontes externas ao auditado, 

da fidedignidade da                                            
                                                                         
                   em fonte diversa da origem dos dados; 

 
V  - Exame dos Registros -             dos registros constantes de con       

                                                                  
                                                         
                                                  desses registros em 
todas as suas formas; 

 
VI  -            das Infor       Obtidas -                            

                                                                       
                                                               entre 
di                              ; 

 
VII - I               -                                                      

                                                                         
                                           coletada sobre itens          ; 

 
VIII - O              A                   es -                            

                                                                         
                                                                      
                                           :  

 
 a)                                          a ser observada;  
 
 b)                             ;  
 
 c)                                                      ; e  
 
 d)                       ; 
 
IX  -           O         ou “   -O  ” -                                     

                                                        de um 
procedimento. Representa a “          ” do momento-chave de um 
processo; 

 
X  - Rastreamento -                                                   

                          e procedi                                 
                                                 do trabalho sobre o 
fato observado. 
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CAPÍTULO VII 
DA AMOSTRAGEM 

 
Art. 22 - Amostragem é o conjunto de ações ordenadas que permitam ao auditor 
controlar a execução de seu trabalho e, ao mesmo tempo, habilitá-lo a expressar 
sua opinião sobre os controles internos da organização. São os passos da fase de 
execução do processo de auditoria e compreendem os levantamentos de dados, a 
aplicação de roteiros e lista de verificação, coleta das evidências, aplicação das 
técnicas de auditoria, registros em papeis de trabalho, e demais procedimentos 
necessários a formar e fundamentar a opinião do auditor. 
 

TÍTULO VII 
DO PLANEJAMENTO 

 
Art. 23 - As aud                                                                  
                                                                                  
pela Unidade Central de Controle Interno. 
 
Art. 24 -                                         do Plano An                 
                                                                           
            deliberação superior, devendo indicar: 
 
I   - Os sistemas administrativos ou unidades a serem auditadas; 
II  -                                      o; 
III - O objetivo dos trabalhos; 
IV - A metodologia; 
V  - Os recursos humanos empregados; e 
VI -                                     das auditorias, quando houver. 
 
Art. 25 -            dos Sistemas Administrativos ou unidades a serem auditadas, 
serão considerados os seguintes aspectos: 
 
I   - Variáveis - a                    a serem utilizadas no processo de 

planejamento dos trabalhos que    : 
 

a)  materialidade -                                    ou financeiros 
alocados em u             ponto de controle; 

 
b)            -                                                    

                              ou unidade organizacional, existentes 
em um dado contexto; 

 
c) criticidade -                              efetivas ou potenciais a ser 

controlado, identificadas, com elementos referenciais de 
vulnerabilidade e/ou com riscos operacionais latentes. 

 
Riscos de Auditoria - O risco trata da possibilidade de algo acontecer e 
ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e 
probabilidades.  
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Art. 26 -                                                                       
                                                                                   
                      de riscos operacionais: 
 
I   - Risco humano          -intencional; fraude) 
 

                                                                   
                                                   -            -    
                                                                      
             de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho. 
 
        “      ”       -                                        
                                                                     
                                                            , tanto em 
term                            . 
 
        “    ”       -            -                                    
                                                              
                                                              
           e                                                       
          . 
 

II   -  R                                      ; co                      
       ); 

 
III  -  R                 (equipamentos; sistemas;                   

          ). 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS RE OMENDA  E  DA UNIDADE  ENTRAL DE  ONTROLE INTERNO 

 ENDENTE  DE IM LEMENTA  E , QUANDO EXISTENTES. 
 
Art. 27 - Uma vez definidos o problema e as questões de auditoria, a Unidade 
Central de Controle Interno poderá lançar mão da Matriz de Planejamento. 
 
Art. 28 -                                                                        
                                                                                
                                                                          
                                                                          medida 
que o trabalho de auditoria progride. 
 

TÍTULO VIII 
DA E E U  O 

 
Art. 29 -                               executadas Auditoria Contábil, 
Operacional, de Acompanhamento de Gestão,                                
                                                                                
                                                                              do 
Presidente. 
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Art. 30 - Nas auditorias         , Operacion                              serão 
realizadas “in loco”, ou em local designado na Ordem de Serviço e deverão 
observar o seguinte: 
 
I   -                                                                 

                           unidade a ser auditada                     
                                                             
                                                           
necess      ao início dos  trabalhos; 

 
II  - Ao final de cada dia de trabalho, os servidores encarregados pela auditoria 

interna deverão devolver os documentos/processos analisados e solicitar 
os que serão verificados no dia seguinte; 

 
III - Poderão ser solicitadas cópias de documentos/processos ao setor 

auditado para análise posterior e, caso constituam evidência de auditoria, 
inclusão no Relatório como anexo; 

 
Art. 31 - Quando se tratar de                                      ,           
                                   receber, do Setor de Contabilidade             
           o                          .  
 
Art. 32 -                                      -                        de auditoria 
interna, definidos na presente instrução normativa. 
 
Art. 33 -                                                                 
                    dos servidores                                        
                                            dos balancetes mensais e balancete 
geral, os seguintes documentos: 
 
I   -                                                ou ato de dispensa ou de 

inexigibilidade de li        a que se vincularem; 
 
II  -                                             e seus aditivos, 

decorrentes de quaisquer fontes de recursos, acompanhados de seus 
aditivos; 

 
III -                                             e financeira mensal, co  

                                     , anexos e processos; 
 
IV -                                                            

                                                                   de 
pessoas; 

 
V  -            gerenciais elaborados pela unidade auditada; 
 
VI -                                                           unidade 

auditada; 
 
VII -                          utilizados e gerados pela unidade auditada; 
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VIII -                               ao desempenho das atividades. 
 
Art. 34 -                                                                           
                                                                            
             pelos sistemas administrativos e das unidades executoras do 
sistema de controle interno. 
 
Art. 35 -                                                                           
                                                                                 
                                                                   solicitar,    
                               do Presidente para inclusão de servidores, 
preferencialmente efetivos, na Equipe de Auditoria. 
 

TÍTULO IX 
DA  ON LU  O DOS TRABALHOS 

 
Art. 36 -                                             apresentada na forma de 
Rela     , que                                                                 
                                                                     a serem 
tomadas pela unidade administrativa ou Presidência da Câmara Municipal de 
Guarapari. 
 
Art. 37 - O r                                , os seguintes aspectos: 
 
I   -                     dos trabalhos; 
 
II  - Metodologia adotada; 
 
III -                                                               ; 
 
IV  -                      ao alcance dos procedimentos de auditoria; 
 
V   -                                                 encontradas; 
 
VI  - Riscos associados aos fatos constatados; 
 
VII  -                            resultantes dos fatos constatados. 
 
Art. 38 -                               recomendadas medidas de controle 
interno, que podem ser: 
 
I   - Preventivos - os que buscam evitar oco                             ; 
II  - Corretivos - os que                  de co                   ocorridos; 
III - Diretivos - os que provocam ou encorajam a adoção de         

           de controle. 
 
Art. 39 -             Preliminar, elaborado com base na auditoria realizada        
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        e para que, no prazo de 10 dias, prorrogável por igual período por ato 
fundamentado, providencie respostas quanto as recomendações apresentadas. 
 
Art. 40 -                   , justificativas e/ou documentos forn             
                                                                                
                                                                                  
                                 inconformidades, irregularidades e/ou 
ilegalidade apontadas. 
 
Art. 41 -                                                                     
                                                                    
                                                               Final. 
 
Art. 42 - Com                                                                   
                                                                                 
                                 . 
 

TÍTULO X 
DO ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 

 
Art. 43 - A fase de acompanhamento ou monitoramento tem o propósito de 
verificar a implementação das recomendações pelo auditado. A efetividade da 
auditoria será medida nesta fase, quando são verificados o grau de adoção das 
providências recomendadas e os efeitos produzidos. 
 
Art. 44 - O acompanhamento pode ser realizado no contexto de uma nova 
auditoria ou mediante inspeção, quando necessário designação específica, para 
atender a solicitação do Presidente ou do Controlador Geral.  
 
Art. 45 - No acompanhamento devem ser adotados os seguintes procedimentos: 
 
I   - Revisão sistemática das ações administrativas, confrontando com as 

recomendações dos auditores; 
 
II  - Verificação dos efeitos das ações na correção das deficiências; 
 
III - Análise quanto à dificuldade ou facilidade de implementação das 

recomendações; 
 
IV - Determinação da necessidade de qualquer trabalho adicional, como 

acompanhamento posterior ou auditoria subsequente; 
 
V  - Revisão dos aspectos que deixaram de ser relevantes; 
 
VI  - Inclusão dos resultados do Monitoramento nos relatórios de auditoria 

subsequentes. 
 
Art. 46 - Se o acompanhamento decorrer de uma designação específica, 
independente de um exame auditorial completo, deve ser elaborado um Relatório 
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de Acompanhamento que informará sobre a extensão e adequação das ações 
adotadas pelo auditado. 
 
Art. 47 - O Relatório de Acompanhamento deve ser elaborado a partir de 
informações fornecidas pelos próprios órgãos auditados, devendo ser abordados 
aspectos quanto à confiabilidade dos dados utilizados. Em circunstâncias 
específicas, pode ser necessária a implementação de alguns procedimentos de 
auditoria para melhor instrução do Acompanhamento. 
 
Art. 48 - Aplicam-se às Inspeções, no que couber, as normas e procedimentos 
aplicáveis às Auditorias Internas. 
 
Art. 49 - Considerando que o gestor tem a responsabilidade de solucionar as 
ocorrências apontadas durante a auditoria, cabe a ele apresentar proposta das 
medidas a adotar e o respectivo cronograma. Isso é feito por meio do plano de 
ação.  
 
Art. 50 - O Monitoramento completa o ciclo da auditoria, na medida em que 
fornece subsídios para o planejamento das próximas auditorias.  
 

TÍTULO XI 
DA  DI  O I  E  FINAIS 

 
Art. 51 -                                                                  
                                                                               
                                                                       
            , operacional e patrimonial, devidamente organizados e atualizados, 
para fins de exame in loco               pela Unidade Central de Controle Interno. 
 
Art. 52 -                                                                   
                                      , sob qualquer pretexto. 
 
Art. 53 -                                               pela auditoria ou 
                                                                      ao 
Presidente. 
 
Art. 54 - Se, durante a auditoria e/ou                                             
                                                         urgentes, o Controla    
                 imediatamente ao Presidente. 
 
Art. 55 -                                                                   
                                                                     de 
auditoria interna pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir do encerramento dos 
trabalhos. 
 
Art. 56 -                                                               
                                                                           
        do Parecer da Unidade Central de Controle Interno sobre as Contas 
Anuais prestadas pelo Presidente. 
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Art. 57 -                                                                       
                                                                      
provenientes das auditorias internas. 
 
Art. 58 - A elaboração e atualização da Lista de Verificações de Processos de 
Licitação e de Contratos Administrativos, bem com os modelos de Editais e 
Convites, ficam a cargo da Procuradoria Geral da Câmara de Guarapari.  
 
Art. 59 - Os Sistemas de Controle Interno da Câmara de Guarapari elaborarão e 
atualizarão a Lista de Verificação dos Atos Administrativos e Documentos de sua 
responsabilidade. 
 
Art. 60 -                                                                       
ser solucionada junto a Unidade Central de Controle Interno. 
 
Art. 61 - A Unidade Central de Controle Interno deverá rever periodicamente e 
proceder a atualização, quando necessária, desta Instrução Normativa.  
 
Art. 62 -                Normativa entrará                                   . 
 
 

Guarapari - ES, 20 de setembro de 2016. 
 

 
 

GUILHERME FLAMÍNIO DA MAIA TARGUETA                                     
Controlador Geral    

 
 

PAULO VINICIUS MOREIRA RAPOSO DE AGUIAR 
        Auditor Público Interno 

 


