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I – FINALIDADE

Estabelecer normas e procedimentos para disciplinar a elaboração de matrizes, definir
conceitos, planos de trabalho, organização, competências, formas de planejamento,
procedimentos e execução das ações de auditoria e controle, diretrizes gerais e essenciais
ao desenvolvimento dos serviços de auditoria, visando a padronização de um Manual de
Auditoria Interna e servir de guia para efetivação das auditorias a serem realizadas no
âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, aderindo às Normas de Auditoria
Governamental – NAG´s e às Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis ao Setor Público –
NB ASP.

II – ABRANGÊNCIA

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional.

III – CONCEITOS

3.1 Auditoria Interna

A auditoria interna consiste na análise e verificação sistemática, independente, objetiva e
sistemática de dada matéria, baseado em normas técnicas e profissionais, no âmbito da
organização, no qual se confronta uma condição com determinado critério com o fim de
emitir uma opinião ou comentários, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade,
economicidade, eficiência e eficácia.

3.2 Accountability

Obrigação que têm as pessoas ou entidades, as quais foram confiados recursos públicos,
de prestar contas, responder por uma responsabilidade assumida e informar a quem lhes
delegou essa responsabilidade.
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3.3 Documentação de Auditoria

Documentos e anotações preparados em qualquer meio com informações e provas
elaborados diretamente pelo profissional de auditoria ou por sua solicitação e supervisão, ou
por ele obtido, que registram as evidências dos trabalhos executados e fundamentam sua
opinião e comentários. Também denominada papéis de trabalho.

3.4 Ente Auditado

Entidades da administração direta, funções, subfunções, programas, ações (projetos,
atividades e operações especiais), áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, sistemas
e demais responsáveis pela guarda e aplicação de recursos públicos, que seja objeto de
auditoria.

3.5 Planejamento de Auditoria

Etapa na qual é definida a estratégia e a programação dos trabalhos de auditoria,
estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, as equipes de
profissionais e outros recursos necessários para que os trabalhos sejam eficientes, eficazes
e efetivos, e realizados com qualidade, no menor tempo e com o menor custo possível.

3.6 Procedimentos de Auditoria

Ações, atos e técnicas sistematicamente ordenados, em sequência racional e lógica, a
serem executados durante os trabalhos, indicando ao profissional de auditoria o que e como
fazer para realizar seus exames, pesquisas e avaliações, e como obter as evidências
comprobatórias necessárias para a consecução dos objetivos dos trabalhos.

3.7 Relatório De Auditoria

Documento técnico obrigatório de que se serve o profissional de auditoria para relatar suas
constatações, análises, opiniões, conclusões e recomendações sobre o objeto da auditoria,
e que deve obedecer às normas específicas quanto à forma de apresentação e objetivos. É
o relato de trabalhos pormenorizando as observações, incluindo nelas, além dos elementos
contidos no relatório curto, análises e avaliações complementares. Deve conter, no mínimo:
escopo da auditoria (Objetivo), procedimentos/técnicas aplicadas (Metodologia); descrição
das condições encontradas ou achados de auditoria (Situação Encontrada); critérios;
causas; efeitos e comentários (benefícios); conclusões (Considerações Finais); e
recomendações (Propostas).
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3.8 Achados

Entende-se como a situação encontrada pelo profissional de auditoria e documentada,
constituindo-se no fato ocorrido ou na própria existência. Os achados ocorrem quando a
condição verificada não se encontra aderente ao critério preestabelecido.

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR

A execução dos trabalhos de auditoria interna norteia-se pela legislação aplicável à
Administração Pública, em especial:

 BRASIL. Constituição da República Federativa (1988).
 ESPIRITO SANTO. Constituição do Estado do Espirito Santo, de 5 de outubro de 1989.
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Resolução TC nº 227, de

25 de agosto de 2011, alterada pela Resolução TC nº 257, de 7 de março de 2013.
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Instrução Normativa nº

028, de 26 de novembro de 2013, alterada pela Instrução Normativa nº 033, de 16 de
dezembro de 2014.

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Resolução n. 287 de
2015.

 NORMAS DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – NAG`S.
 NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO - NBASP

V – RESPONSABILIDADES

5.1 Da Unidade Central do Controle Interno:

 Efetuar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, determinando a anuidade e área a ser
auditada.

 Na hipótese de projetos dos tipos PEA e SAD, que não comportam programação, inicia o
projeto com o ato que motivou a sua instauração.

 Encaminha a programação para apreciação do Chefe do Poder Executivo.

 Inicia o cumprimento do PAAI, após aprovação do Chefe do Poder Executivo, e publica
no site do município (Portal da Transparência.

 Encaminha a Ordem de Serviço – OS (AnexoI), de apresentação de auditoria interna com
período estimado para coleta de dados, ao titular da unidade responsável pela área a ser
auditada.

 Desenvolve o projeto de auditoria na(s) unidades(s) auditada(s), analisando os
procedimentos e rotinas operacionais conforme os princípios e os critérios estabelecidos
na legislação de acordo com o Item VIdesta Instrução Normativa.



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno

Praça da Independência, 341 -Centro - Afonso Cláudio - Espírito Santo – Telefax (027) 3735-4000

 Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de
controle, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles.

 Expõe ao auditado todos os aspectos relevantes verificados na auditoria, bem como
asRecomendações cabíveis.

 Elabora o Relatório de Auditoria, com respectivo parecer, com base nas evidências
levantadas.

 Encaminha uma via para conhecimento do Prefeito, com as informações específicas da
área.

 Caso seja verificada a existência de condição desfavorável que tenha sido provocada por
outra unidade, a esta deve ser encaminhada uma cópia dos itens a ela referentes.

5.2 Das Unidades Auditadas:

 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de informações na Auditoria Interna;

 Fornecer todas as informações solicitadas pelo Controlador Interno Municipal, Auditores
Públicos Interno e Agentes de Controle Interno;

 Disponibilizar os recursos material e pessoal, adequados à execução dos trabalhos a
serem desenvolvidos na área;

 Cumprir as recomendações e as ações necessárias à correção das desconformidades,
bem como, os prazos estabelecidos nesta instrução normativa e em Relatório de
Auditoria, salvo casos excepcionais, devidamente justificados.

5.3 Chefe do Poder Executivo

 Aprecia o PAAI elaborado pela Controladoria Municipal.

 Aprova a programação, em consonância com os planos de trabalho.

 Caso o PAAI não esteja de acordo com o disposto acima, devolve à Controladoria
Municipal para ajuste.

 Exige dos responsáveis, quando notificado do descumprimento, o atendimento às
recomendações apresentadas pela Unidade Central de Controle Interno;
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 Aplica as sanções administrativas cabíveis previstas na legislação vigente;

 Apoia as ações da Unidade Central de Controle Interno, contribuindo para a execução
das suas atividades.

 Fornece os instrumentos e recursos necessários à capacitação dos servidores primando
pela evolução dos trabalhos de auditoria e apoia a educação continuada.

VI – PROCEDIMENTOS

6.1 Adesão da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Afonso
Cláudio às Normas de Auditoria Governamental – NAG´s e às Normas Brasileira de
Auditoria Aplicáveis ao Setor Público – NB ASP:

São aplicáveis no âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES, naquilo que não
contrariarem as leis e às Constituições Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal, as
Normas de Auditoria Governamental (NAG’s) e as Normas Brasileira de Auditoria Aplicáveis
ao Setor Público (NB ASP).

As NAG’s contemplam princípios básicos que regem a atividade de auditoria e estão
convergentes com as normas emanadas pela Organização Internacional de
Instituições Superiores de Auditoria (INTOSAI), do Comitê Internacional de Práticas
de Auditoria da International Federation of Accountants (IFAC), do Government
Accountability Office (GAO), do Institute of Internal Auditors (IIA) e do seu congênere
brasileiro, Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA).

Resultam do trabalho realizado pelo Instituto Rio Branco (IRB), Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICOM) e Associação Brasileira dos Tribunais de
Contas dos Munícipios (ABRACOM), com apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão (MPOG).

As disposições e as orientações contidas nas NAG´s e nas NB ASP são aplicáveis à
auditoria, nas suas várias áreas de atuação, modalidades e enfoques técnicos, inclusive aos
exames de caráter limitado, especial e sigiloso.

Nos trabalhos de auditoria interna deve ser feita menção explícita à aplicação destas
normas pelos profissionais de auditoria interna.

6.2 Do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI:

O Plano Anual de Auditoria Interna é elaborado pela Unidade Central de Controle Interno, e
submetido à apreciação e aprovação do Chefe do Poder Executivo.

Tem como objetivo o planejamento eo dimensionamento das auditorias a serem realizadas,
visando priorizar aatuação preventiva e o atendimento aos padrões e diretrizes indicados
pelalegislação correlata. Requer, também, especial atenção às normas decorrentesdo
entendimento do Tribunal de Contas, buscando privilegiar o fortalecimento daestrutura do
controle interno.
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O Plano Anual de Auditoria Interna para o ano subsequente deve ser concluído e publicado
até o último dia útil de cada ano, devendo conter a denominação das unidades e áreas a
serem auditadas e o Período estimado de execução dos trabalhos.

Como instrumentos de apoio na elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, poderão
ser utilizadas avaliações de risco, através da Matriz de Risco(Anexo III), em que Classifica
as unidades (setores) auditáveis de acordo com o grau de exposição destas ao risco, tendo
em vista procedimentos e processos administrativos,considerando a prioridade e
complexidade envolvidas.

A Unidade Central de Controle Interno será responsável pela execução dos trabalhos a
serem realizados no Plano Anual de Auditoria Interna e dará ciência a todas as unidades da
Administração Direta, através de publicação no Portal da Transparência do município.

Será atribuído, como critério e prioridade na elaboração da programação de auditorias, as
unidades que:

 Não foram auditadas no exercício anterior;
 Apresentaram índices de eficiência considerados insatisfatórios nos trabalhos de

auditoria realizados nos exercícios anteriores;
 Constem de solicitações encaminhadas à Unidade Central de Controle Interno pelo

Prefeito, Secretários ou Gestor responsável.

O Plano Anual de Auditoria Interna contempla os projetos de auditoria do tipo projeto de
Desenvolvimento e Pesquisa (PDP), Projeto Regular de Auditoria (PRA) e Projeto de
Acompanhamento Subsequente (PAS) e, na definição do seu calendário, considera as
diligências realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

A Unidade Central de Controle Interno deverá realizar avaliação e revisão da programação
caso necessário.

6.3 Aspectos Gerais

A Unidade responsável pela execução e controle das atividades de auditoria interna é a
Unidade Central de Controle Interno e as unidades a serem auditadas são todos os órgãos e
agentes públicos da administração direta Municipal.

A auditoria interna será executada pela UCCI e servidores requisitados de outros órgãos,
através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação, em observância ao
plano anual de auditoria interna.

O trabalho de Auditoria Interna será exercido por servidores na Unidade Central de Controle
Interno, com o auxílio dos responsáveis pelos Órgãos Setoriais responsáveis pelas
informações e serão dirigidos pelo Controlador Interno Municipal.
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Os trabalhos de auditoria serão iniciados mediante emissão de Ordem de Serviço - O.S
(Anexo I), em que ocorrerá a Comunicação de Auditoria aos entes auditados.

As técnicas de auditoria podem abranger: Inspeção física; Exame físico; Confirmação com
terceiros (ou circularização); Exame da documentação original; Conciliações; Exame dos
registros contábeis; Entrevista; Exame de livros e registros auxiliares; Correlação entre as
informações obtidas; Observação direta das atividades;publicações; Amostragem;
Amostragem Estatística (ou Probabilística); Amostragem Subjetiva (ou Não Probabilística);
Amostragem aleatória simples; Amostragem Aleatória Estratificada; Seleção da amostra;
Plano Amostral entre outros.

O Controlador Interno eo AuditorPúblico Interno, no exercício de suas funções, visando
cumprir o objetivo definido em projeto de auditoria, deverão ter livre acesso a todas as
dependências do órgão, assim como a documentos, valores e livros considerados
indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, não podendo lhes ser sonegado, sob
qualquer pretexto, nenhum processo, documento ou informação, a exemplo de:

 Dispositivos e controles de informações utilizados na própria unidade;
 Relatórios gerenciais elaborados pela própria unidade;
 Relatórios externos que se refiram à unidade;
 Documentos e formulários utilizados e gerados pela unidade;
 O que couber, em consonância com os objetivos da auditoria.

Quando houver limitação à ação do Controlador Interno Municipal ou do Auditor Público
Interno, o fato deve ser 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.

6.4Dos Tipos de Auditoria:

O texto constitucional no art. 71, inciso IV elenca cinco tipos de auditoria, a
contábil;financeira;orçamentária;operacional; e,patrimonial.

A auditoria contábil tem como objetivos principais, certificar que as entidades responsáveis
cumpriramsua obrigação de prestar contas, o que inclui o exame e a avaliaçãodos registros
orçamentários, financeiros e patrimoniais e a emissãode parecer sobre as demonstrações
contábeis.

Já a auditoria operacional preocupa-se em verificar aeconomia, a eficiência e a eficácia dos
órgãos e entidades daAdministração Pública, bem com a efetividade e a equidade dasações
governamentais.

A Unidade Central de Controle Internoadotará na execução da auditoria interna cinco tipos
de projetos de auditoria, conforme especificação abaixo:
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A) Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa (PDP): preliminar, que antecede os demais
projetos, envolve o levantamento das instruções normativas que determinam as rotinas de
procedimentos da unidade a ser auditada, seguido da experimentação prática “in loco”.

B) Projeto Regular de Auditoria (PRA): exames feitos pelo critério de prioridades (PAAI –
Plano Anual de Auditoria Interna), para cumprimento de obrigações institucionais e legais
dos órgãos.

C) Projeto Especial de Auditoria (PEA): exames necessários devido a ocorrências
imprevistas ou anormais, quando solicitado pelos órgãos e interessados.

D) Solicitações Administrativas (SAD): serviços prestados à administração para atender às
solicitações específicas.

E) Projetos de Acompanhamento Subsequente (PAS): atividades realizadas com o objetivo
de verificar a implementação de recomendações importantes resultantes de auditorias
anterioresou de auditorias externas.

6.5 Prerrogativas da Equipe de Auditoria

As ações do Controlador e do Auditor Interno, na execução dos trabalhos, devem pautar-se
nos preceitos de Independência; Soberania na aplicação de técnica; Imparcialidade;
Objetividade; Conhecimento técnico e capacidade profissional; Cautela e zelo profissional;
Comportamento ético;

O auditor goza de livre ingresso na unidade (setor) auditada e acesso a todos os
documentos e informações necessários à realização de seu trabalho, inclusive, para
consulta a sistemas eletrônicos de processamento de dados, no âmbito da Prefeitura
Municipal de Afonso Cláudio; e possuem livre acesso aos trabalhos das comissões; fiscais;
gestores de contratos; grupos de trabalhos operacionais e estratégicos; corpo administrativo
e diretivo.

No exercício de suas funções de controle interno, o auditor deverá ter independência,
autonomia, isenção, serenidade, imparcialidade, sigilo profissional, diligência, ética,
integridade, consistência, impessoalidade, zelo e responsabilidade profissional.

A UCCI, com respaldo do Gestor, deve motivar a equipe de auditoria quanto a importância
da capacitação e incentivar a participação em cursos, sendo que a equipe deverá
aperfeiçoar seus conhecimentos, capacidades e outras competências mediante
desenvolvimento profissional continuado, buscando permanente aprimoramento profissional,
mantendo-se atualizado quantoa novas técnicas e instrumentos de trabalho relativos à sua
área de atuação(NAG 3700, 3701, 3702, 3703, 3704 e 3705).

6.6Execução da Auditoria
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Elaborar uma Matriz de Planejamento(Anexo IV),definindo o macro objetivo da auditoria que
se relaciona com o tipo de auditoria,seja operacional/desempenho ou de
conformidade/regularidade.Após definidas as unidades (setores) que merecem maior
atenção da auditoria,a equipe deve definir os objetivos específicos da auditoria em cada
unidade(setor).

Ocorrerá a Comunicação de Auditoria à unidade executora, visando apresentar à unidade
(setor) auditada em linhas gerais, o objetivo do trabalho a ser executado e solicitar o apoio
necessário ao bom desempenho das atividades que serão desenvolvidas, ocasião em que
será protocolado e entregue a competente Ordem de Serviço (Anexo I)de apresentação ao
responsável pela Unidade.

Desenvolver um Plano Amostral (Anexo V), devendo considerar no processo de
planejamento que é o ponto de partidade toda amostra, o qual documenta os
procedimentos envolvidos na utilização de técnicas de amostragem, determinando o
universo do ponto de controle e o critério de seleção da amostra.

Após o recebimento das informações, é a fase do processo na qual as evidências são
coletadas e examinadas, de modo a fundamentar os comentários e opiniões do auditor.

Será desenvolvida a Matriz de Achados(Anexo VI), que é a forma de organizar as
informações correspondentes aos achados deauditoria. O desenvolvimento dos achados de
auditoria consiste em levantar evidências suficientes para a emissão de juízo sobre o objeto
da auditoria, por meio da comparação entre a situação encontrada e os critérios fixados.

São requisitos básicos de um achado de auditoria, o caráter de anormalidade, a relevância
do fato, a fundamentação, a suficiência, o convencimento e a objetividade, e tem por base
as evidências físicas, documental, testemunhal e/ou analítica

Conforme as Normas de Auditoria

Governamental (NAG), subsidiariamente aplicável a este Instrução Normativa, a execução
dos trabalhos de auditoria interna deve incluir:

 A avaliação de controles, eventos, operações e transações; O exame de registros e
documentos, a realização de provas e a documentação das informações em meio
eletrônico ou físico (NAG 4407.1);

 O desenvolvimento dos achados de auditoria encontrados durante os exames, mediante
análise de critérios, causas e efeitos (NAG 4407.2);

 A obtenção da opinião da unidade (setor) auditada (NAG 4407.3);
 O desenvolvimento de conclusões e recomendações (NAG 4407.4).

Durante o processo de auditoria, o titular da unidade auditada deve acompanhar a condução
dos trabalhos.

6.7Do Relatório de Auditoria e dos Prazos
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Deverá ser emitido o Relatório de Auditoria, após a explanação descrita no item anterior,
para encaminhamento à unidade auditada, com cópia ao Prefeito, visando sanar as
irregularidades apontadas.

São requisitos do Relatório de Auditoria a clareza, convicção, concisão, exatidão, relevância,
objetividade, integridade e padronização.

Em caso de não apontamento de falha, erro, deficiência, ilegalidade ou irregularidade na
unidade auditada, o Controlador Interno deverá emitir o Relatório de Auditoria relatando os
procedimentos verificados e a não incidência de irregularidades encontradas, encaminhando
cópia à unidade auditada.

O Relatório abrange as constatações, análises, opiniões, conclusões e recomendações
sobre o objeto da auditoria, devendo conter escopo da auditoria (Objetivo),
procedimentos/técnicas aplicadas (Metodologia); descrição das condições encontradas ou
achados de auditoria (Situação Encontrada); critérios; causas; efeitos; opiniões e
comentários (benefícios); conclusões (Considerações Finais); e recomendações
(Propostas).

Na conclusão dos trabalhos, a equipe, juntamente com o Controlador Interno Municipal,
deverá encaminhar o relatório ao titular da unidade, abordando os aspectos mais relevantes
das atividades desenvolvidas, bem como as condições desfavoráveis detectadas, quando
for o caso, com as recomendações e/ou sugestões pertinentes.

Será considerado, também, na análise das informações obtidas, a opinião do auditado
acerca dos achados constatados e das recomendações propostas pela auditoria. A prática
de discussão dos achados, proporcionará revelação dos pontos de vista e opiniões do
auditado, para confronto pela equipe de auditoria, do qual resultará a conclusão.

A unidade auditada tem o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
recebimento, para responder às recomendações e sugestões contidas no Relatório de
Auditoria, ou outro prazo a ser fixado pela Unidade Central de Controle Internoem situações
excepcionais que exijam maior tempo para uma solução, reconhecida pelo Controlador
Interno que, em caso de recusa do pedido, deverá justificá-la.

O prazo poderá ser prorrogado, se for apresentado ao Controlador Interno pedido instruído
com justificativa fundamentada.

Caso as recomendações ou sugestões não sejam atendidas no prazo estabelecido, a
Unidade Central de Controle Interno deverá encaminhar comunicação, por escrito, ao
Prefeito para adoção das medidas cabíveis.

As constatações, inconformidades/irregularidades encontradas nas Auditorias Internas
efetuadas pela UCCI, são encaminhadas ao TCE-ES, através do Relatório e Parecer
Conclusivo sobre as Contas Anuais, juntamente com as recomendações e proposições
pertinentes emitidas.
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6.8 Relatório de Monitoramento

É o documento em que a Equipe de Auditoria apresentará os seus comentários e
conclusões sobre os trabalhos realizados, apontando as providências adotadas pela
unidade para o cumprimento das recomendações.  Caso necessário deverá indicar, ainda, a
necessidade de se efetuar novas recomendações e novas etapas de monitoramento.

Constatada a não implementação das medidas sugeridas, e não sendo apresentadas
justificativas razoáveis para o não atendimento das recomendações ou determinações no
prazo previsto, a UCCI deverá encaminhar ao Prefeito Municipal para conhecimento do
descumprimento e as devidas providências.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caberá à UCCI a elaboração do Manual de Auditoria Interna, devendo assegurar-lhe a
amplitude e a atualização necessárias.

Esta Instrução é apenas um referencial e pode sofrer adaptações, de forma a atender a
necessidades específicas e a evolução das atividades de auditoria.

A UCCI promoverá os ajustes necessários, a fim de que as práticas de auditoria do próximo
exercício, sejam alinhadas a esta Instrução Normativa.

Cabe ao titular de cada unidade dar conhecimento desta norma aos servidores.

Esta Norma entra em vigor na data de sua publicação.

Integra a presente Instrução Normativa os seguintes anexos:

Anexo I – Modelode Ordem de Serviço - OS;
Anexo II– Modelode Solicitação de Documentos;
Anexo III – Modelode Matriz de Risco
Anexo IV – Modelode Matriz de Planejamento
Anexo V – Modelode Plano Amostral
Anexo VI – Modelode Matriz de Achados

Afonso Cláudio, 22 de agosto de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES
Prefeito Municipal

SIMONI ALTAFIM LOPES MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO
Controladora Interno Municipal Auditora Pública Interno
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ANEXO I

ORDEM DE SERVIÇO

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ORDEM DE SERVIÇO SCI N° _____/(ANO)

UNIDADE AUTORIZADORA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1. TIPO DE TRABALHO 2. ORIGEM

3. OBJETIVO

4. EQUIPE TÉCNICA

REALIZAÇÃO

5. UNIDADE ÁREA ESPECÍFICA

6. PERÍODO 7. DIAS ÚTEIS

8. EMISSÃO 9. DATA DA EMISSÃO 10. ASSINATURA

11. CIENTE 1 (PREFEITO)
12.ASSINATURA

13. CIENTE 2
(RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE

14. ASSINATURA
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ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES, PROCESSOS E DOCUMENTOS

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Unidade Central de Controle Interno

Papel de Trabalho

Modalidade de auditoria: (...)
Assunto: (...)
Ordem de Serviço SCI nº (...)

Período:
(...)

Equipe:
Nome - Cargo- Matrícula

Prezado (a),

Com a finalidade de instruir procedimento de auditoria da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,

de acordo com resultados obtidos na Matriz de Planejamento, a equipe de auditoria vem requerer

os seguintes processos: (...)

PRAZO DE ENTREGA: (...)

Ressaltamos que os assuntos tratados na Unidade Central de Controle Interno são de extrema
importância e muitas vezes de caráter sigiloso, sendo as seguintes garantias, asseguradas pela Lei nº
1.972, de 14 de dezembro de 2011:

Art. 12. Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle
Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao
exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à
atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará
sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de
caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo
com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no caput do art. 3º,
conforme o caso.

Equipe de auditoria:

__________________________________________________________________
Controlador Interno Municipal Auditor Público Interno

AO: (Responsável pelo Setor Auditado)

Afonso Cláudio - ES, __ de _____de_____.
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ANEXO III

Modelo Matriz de Risco
Unidade/Área Significância Materialidade Vulnerabilidade Nota
Peso (1 a 5) Ações Impacto Essencialidade Orçamento Finanças Patrimônio Missão Desempenho Informação Conformidade Final

Educação
Saúde
Assistência Social
Obras e Serviços Urbanos
Agricultura e Des. Econômico
Cultura e Turismo
Esporte e Lazer
Meio Ambiente
Planejamento
Infra Estrutura
Administração
Finanças
Gabinete do Prefeito
Procuradoria Geral
SIGNIFICÂNCIA ESTRATÉGICA OU RELEVÂNCIA: compõe-se por fatores que procuram evidenciar a importância estratégica da Unidade em função da sua
participação em ações prioritárias de governo, do impacto de suas atividades na comunidade em que se insere, da essencialidade do serviço prestado e do
relacionamento com o cidadão. Deve-se capturar as dimensões da importância social ou econômica das ações desenvolvidas pela Unidade, tanto para a
administração pública como para a sociedade, em razão das funções, programas, projetos e atividades sob responsabilidade de seus gestores, assim como dos
bens que produzem e dos serviços que prestam à população.

MATERIALIDADE: compõe-se por fatores que procuram evidenciar a representatividade dos valores sujeitos a riscos, em termos orçamentários, financeiros e
patrimoniais colocados disposição dos gestores e/ou do volume de bens e valores efetivamente geridos, isto é, dos ativos públicos colocados sob a gestão dos
responsáveis pela Unidade.

VULNERABILIDADE OU CRITICIDADE: compõe-se por fatores que procuram identificar pontos críticos em relação ao alcance da missão e dos objetivos da
Unidade, ao seu desempenho, à informação e comunicação, à conformidade dos atos de sua gestão e à proteção de seus ativos.
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ANEXO IV

MODELO DE MATRIZ DE PLANEJAMENTO

ITEM
QUESTÕES

DE
AUDITORIA

POSSÍVEIS
ACHADOS

INFORMAÇÕE
S

REQUERIDAS
FONTES DE

INFORMAÇÃO PROCEDIMENTOS OBJETOS AUDITOR PERÍODO
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ANEXO V

MODELO DE PLANO AMOSTRAL

Código
(ponto de
controle)

Objeto/ponto de
controle

Processos
administrativos

analisados
Base legal Procedimento Universo do ponto

de controle Critério de seleção da amostra
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ANEXO VI

MODELO DE MATRIZ DE ACHADOS
PROCESSO Nº:
ÓRGÃO/ENTIDADE:
OBJETIVO:

ITEM ACHADOS DE
AUDITORIA

SITUAÇÃO
ENCONTRADA OBJETOS CRITÉRIOS EVIDÊNCIAS CAUSAS EFEITOS PROPOSTAS DE

ENCAMINHAMENTO REF.


