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Carimbo e assinatura do(a) Controlador(a)-Geral do Município 

 

1. Finalidade: 
 
Estabelecer os padrões e definir procedimentos e metodologia para a realização de auditorias internas, no 
âmbito da administração direta e indireta do Município de Alegre, a serem observados pela Unidade Central 
de Controle Interno, bem como pelas unidades executoras do Sistema de Controle Interno. 
 

2. Abrangência: 
 
Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo e da Administração Indireta. 
 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 
Lei Federal nº 4.320/1964; 
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 
Constituição do Estado do Espírito Santo; 
Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - 
TCEES); 
Lei Orgânica do Município de Alegre/ES; 
Resolução nº 227/2011 do TCEES; 
Resolução nº 261/2013 do TCEES; 
Instrução Normativa nº 68/2020 do TCEES; 
Lei Municipal nº 3.89/2013 com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 3.582/2020. 
 

4. Conceitos: 
 
Auditoria - É um processo sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente uma 
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situação ou condição para determinar a extensão na qual critérios são atendidos, obter evidências quanto a 
esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um destinatário predeterminado; 
 
Auditoria Interna - A auditoria interna é uma atividade de avaliação independentemente e de 
assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos 
sistemas de controle, bem como da qualidade do desempenho das áreas, em relação às atribuições e aos 
planos, às metas, aos objetivos e as políticas definidos para as mesmas; 
 
Achado de Auditoria - Qualquer fato significativo, digno de relato, constituído de quatro atributos: situação 
encontrada, critério, causa e efeito. Decorre da comparação da situação encontrada com o critério e deve ser 
devidamente comprovado por evidências juntadas ao relatório. O achado pode ser negativo (quando revela 
impropriedade ou irregularidade) ou positivo (quando aponta boas práticas de gestão); 
 
Evidências - Informações obtidas durante a auditoria no intuito de documentar os achados e de respaldar as 
opiniões e conclusões da equipe, podendo ser classificadas como físicas, orais, documentais e analíticas; 
 
Controle Interno - Processo integrado efetuado pela direção e corpo de servidores, estruturado para 
enfrentar os riscos e fornecer segurança aos procedimentos realizados pela administração municipal; 
 
Controles internos administrativos - Ações, métodos ou procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal 
ou por um de seus órgãos, compreendendo a administração com seus diversos níveis gerenciais, 
relacionados com a eficiência operacional e obediência às diretrizes estratégicas, para possibilitar a 
realização de objetivos e metas estabelecidas; 
 
Sistema de controles internos - Conjunto integrado de componentes de controle de atividades utilizados 
pela Prefeitura Municipal, reduzindo os riscos e possibilitando um acompanhamento permanente dessas 
ações; 
 
Procedimentos e Técnicas de Auditoria - Constituem na aplicação de um conjunto de métodos e técnicas 
por parte do auditor, que lhe permite a obter evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar 
sua opinião e conclusões; 
 
Amostragem - É o procedimento pelo qual se obtém informação sobre um todo (população), examinando-se 
apenas uma parte do mesmo (amostra). A amostra deve ser representativa da população. Para uma amostra 
ser representativa, cada item da população deve ter a mesma chance de ser selecionado, ou seja, de ser 
incluído na amostra; 
 
Planejamento do Trabalho de Auditoria Interna - Compreende os exames preliminares das áreas, 
atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pela administração, devendo abranger todo o exercício a ser auditado; 
 
Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - Documento contendo a programação dos trabalhos de auditoria 
nas atividades da administração direta e indireta do Município de Alegre, para o período de um ano; 
 
Papéis de Trabalho - É o conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas reunidas, 
preparados de forma manual, por meios eletrônicos ou por outros meios, que constituem a evidência do 
trabalho executado e o fundamento de sua opinião; 
 
Aviso de Auditoria - Documento expedido para autorizar a realização dos serviços de auditoria; 
 
Relatório Preliminar de Auditoria - É o resultado do trabalho de auditoria julgadas relevantes, endereçado 
aos gestores responsáveis pelos órgãos/entidades auditados para que estes tomem ciência e se 
manifestem, caso queiram justificar os achados, por escrito, acerca dos fatos constatados e das evidências 
encontradas; 
 
Relatório Final de Auditoria - É o produto final do trabalho da auditoria, onde se apresentam os 
comentários sobre achados, conclusões e recomendações; 
 
Monitoramento (Follow Up) - Verificação posterior do cumprimento dos pontos das recomendações das 
auditorias apresentadas. 
 

5. Competência e Responsabilidades: 
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Unidade Central de Controle Interno - Cumprir as determinações da Instrução Normativa, quanto às 
condições e procedimentos a serem observados no planejamento e na realização das auditorias internas; 
Prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos procedimentos de controle inerentes a presente Norma de 
Procedimento; Revisar e divulgar a Norma de Procedimento Instrução Normativa junto a todas as unidades 
da estrutura organizacional da administração direta e indireta, que ficam sujeitas às auditorias internas; 
Manter a Instrução Normativa devidamente atualizada; 
 
Unidades Sujeitas às Auditorias Internas: Consultar a UCCI, por escrito, sobre os procedimentos a serem 
adotados, sempre que surgirem situações, relacionadas à atividade de auditoria interna, que não estejam 
contempladas ou adequadamente esclarecidas na Instrução Normativa; Manter a Instrução Normativa à 
disposição de todos servidores da unidade, velando pelo seu fiel cumprimento, quanto às obrigações das 
unidades sujeitas às auditorias internas. 
 

6. Procedimentos: 
 
PLANEJAMENTO DA AUDITORIA: 
 
6.1 - Controlador Geral do Município - CGM 
 
6.1.1 - Realiza os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude 
e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração, 
utilizando-se de variáveis como: a materialidade, a relevância e a criticidade; 
6.1.2 - Elabora a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI para o ano seguinte em conjunto com 
a Superintendência de Controle Interno (Anexo I); 
6.1.3 - Envia a proposta do PAAI, até o dia 15 de novembro, ao Prefeito Municipal para aprovação; 
 
6.2 - Gabinete do Prefeito Municipal 
 
6.2.1 - Recebe e analisa a proposta do PAAI; 

6.2.1.1 - Caso não existam alterações a serem sugeridas, aprova, até o dia 20 de novembro, o PAAI e 
encaminha para o Controlador-Geral do Município; 
6.2.1.2 - Identificando a necessidade de alterações no PAAI, as propõe por escrito e encaminha, até o 
dia 20 de novembro, para o Controlador-Geral do Município; 

 
6.3 - Controlador Geral do Município - CGM 
 
6.3.1 - Recebe o PAAI encaminhado pelo Prefeito Municipal; 

6.3.1.1 - Caso esteja integralmente aprovado, encaminha o PAAI para a Secretaria Executiva de 
Administração - SEAD, para confecção e publicação do Decreto de Aprovação; 
6.3.1.2 - Existindo proposta de alterações encaminhadas pelo Prefeito Municipal, providencia as 
adequações necessárias e devolve o PAAI ao Chefe do Executivo para nova análise e aprovação; 

 
6.4 - Secretaria Executiva de Administração - SEAD 
 
6.4.1 - Recebe o PAAI e confecciona o Decreto de Aprovação; 
6.4.2 - Publica o Decreto de Aprovação do PAAI no site oficial da Prefeitura Municipal de Alegre 
(https://alegre.es.gov.br/site/), até o dia 30 de novembro; 
6.4.3 - Encaminha, até o dia 05 de dezembro, cópia do Decreto de Aprovação do PAAI, por e-mail 
(controladoria@alegre.es.gov.br), para a UCCI, aos cuidados da Superintendência de Controle Interno; 
 
6.5 - Superintendência de Controle Interno - SCI 
 
6.5.1 - Confere a caixa de entrada (controladoria@alegre.es.gov.br) e acusa o recebimento do e-mail 
encaminhado, providenciando a publicação da documentação no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Alegre (https://alegre-es.portaltp.com.br/), até o dia 15 de dezembro; 
 
EXECUÇÃO DA AUDITORIA 
 
6.6 - Controlador Geral do Município - CGM 
 

https://alegre.es.gov.br/site/
mailto:controladoria@alegre.es.gov.br
mailto:controladoria@alegre.es.gov.br
https://alegre-es.portaltp.com.br/
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6.6.1 - Conforme cronograma previsto no PAAI elabora Termo de Designação da Equipe de Auditoria para 
início da fiscalização (Anexo II); 
 
6.7 - Equipe de Auditoria 
 
6.7.1 - Recebe o Termo de Designação e preenche o Termo de Não Impedimento (Anexo III); 
6.7.2 - Prepara os papéis de trabalho; 
6.7.3 - Solicita a documentação à Unidade Auditada, através de Comunicado de Auditoria (Anexo IV); 
 
6.8 - Unidade Auditada 
 
6.8.1 - Recebe o Comunicado de Auditoria e providencia toda a documentação solicitada pela Equipe de 
Auditoria; 
6.8.2 - Encaminha a documentação para a Equipe de Auditoria no prazo estabelecido no Comunicado de 
Auditoria; 
 
6.9 - Equipe de Auditoria 
 
6.9.1 - Aguarda o prazo fixado no Comunicado de Auditoria e verifica se houve resposta da Unidade 
Auditada com os documentos solicitados; 

6.9.1.1 - Caso não receba a documentação no prazo, reiterar; 
6.9.1.2 - Recebendo os documentos requeridos à Unidade Auditada, registra os Achados de Auditoria 
na Matriz de Achados (Anexo V); 

6.9.2 - Elabora o Relatório Preliminar de Auditoria; 
6.9.3 - Encaminha o Relatório Preliminar de Auditoria à Unidade Auditada, para oportunizar a sua 
manifestação; 
 
6.10 - Unidade Auditada 
 
6.10.1 - Recebe o Relatório Preliminar de Auditoria, elabora sua manifestação por escrito, no prazo de 15 
(quinze) dias, e encaminha para a Equipe de Auditoria; 
 
6.11 - Equipe de Auditoria 
 
6.11.1 - Findo o prazo, com ou sem a manifestação do responsável da unidade ou órgão auditado, emite o 
Relatório Final de Auditoria e encaminha ao CGM; 
 
6.12 - Controlador Geral do Município - CGM 
 
6.12.1 - Elabora Ofício para encaminhamento do Relatório Final de Auditoria aos destinatários, sendo: 

a) Ao Chefe do Poder Executivo, para conhecimento; 
b) Ao responsável da unidade ou órgão auditado, para conhecimento e providências; 

 
ACOMPANHAMENTO - FOLLOW UP 
 
6.13 - Superintendência de Controle Interno - SCI 
 
6.13.1 - Elabora a Matriz do Follow Up (Anexo VI), contendo as recomendações relativas à auditoria 
realizada e estabelece prazo para resposta; 
6.13.2 - Encaminha a matriz do Follow Up ao responsável da unidade ou órgão auditado para providências; 
6.13.3 - Monitora a resposta da matriz do Follow Up pela unidade ou órgão auditado; 

6.13.3.1 - Caso a Unidade Auditada tenha atendido todas as recomendações, certifica o cumprimento e 
encaminha a resposta para o Controlador-Geral do Município; 
6.13.3.2 - Não tendo atendido as recomendações, certifica o não atendimento e encaminha para o 
Controlador-Geral do Município; 
 
 

 
6.14 - Controlador Geral do Munícipio - CGM 
 
6.14.1 - Recebe a comunicação feita pela Superintendência de Controle Interno e analisa se houve ou não 
cumprimento das recomendações; 
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6.14.1.1 - Havendo resposta com o cumprimento integral das recomendações, encerra o procedimento; 
6.14.1.2 - Caso as recomendações não tenham sido cumpridas, ou cumpridas parcialmente, adota as 
medidas cabíveis, sobretudo a do artigo 74, inciso IV, da Constituição Federal de 1988; 

 
FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 
6.15 - Controlador Geral do Município - CGM 
 
6.15.1 - Elabora o Relatório de Conclusão do PAAI (Anexo VII), contendo o resumo das ações desenvolvidas 
e os objetivos alcançados, e encaminha para a Superintendência de Controle Interno até o dia 15 de 
dezembro; 
 
6.16 - Superintendência de Controle Interno - SCI 
 
6.16.1 - Providencia a publicação do Relatório de Conclusão do PAAI no Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de Alegre (https://alegre-es.portaltp.com.br/), até o dia 20 de dezembro; 
 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 - Todos os documentos, papéis de trabalho e outros, gerados na realização da auditoria, deverão ser 
organizados, arquivados e controlados; 
7.2 - O monitoramento das auditorias realizadas consiste no acompanhamento das providências adotadas 
pela unidade auditada em relação às recomendações constantes do relatório no qual deverá constar prazo 
para atendimento e comunicação das providências adotadas; 
7.3 - No cumprimento da presente Instrução Normativa utiliza-se de exames e investigações, incluindo testes 
de observância e testes substantivos, entrevistas, que irão permitir subsídios suficientes para fundamentar 
suas conclusões e recomendações à administração; 
7.4 - É aconselhável que o cumprimento das recomendações seja verificado tão logo quanto possível, a fim 
de conferir tempestividade ao monitoramento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alegre-es.portaltp.com.br/
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ANEXO I – MODELO DE PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI 
 

Unidade Central de Controle Interno 
 

Município de Alegre/ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício de ______ 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A Unidade Central de Controle Interno apresenta o presente Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, cujo 
objetivo é estabelecer o planejamento das ações e o cronograma das atividades de auditoria a serem 
realizadas durante o exercício de ______.  
 
No planejamento estão previstas as ações de controle que serão executadas durante o exercício de ______, 
visando subsidiar a elaboração dos relatórios e parecer conclusivo sobre as contas de gestão e de governo, 
considerando o que dispõe a Instrução Normativa TC nº 68/2020.  
 
A elaboração dos relatórios e parecer conclusivo seguirão as orientações propostas pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, ficando a cargo da Unidade Central de Controle Interno a seleção das ações de 
controle e atividades referentes aos pontos prioritários e complementares.  
 
Na seleção dos sistemas a serem auditados, considerou-se ocorrências pretéritas (erros, falhas e outras 
deficiências), manifestações do TCE-ES acerca das contas anuais de exercícios anteriores, bem como 
recomendações do controle interno pendentes de implementações.  
 
Estas análises permitirão formular recomendações técnicas que indiquem a melhoria contínua na gestão dos 
recursos públicos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades da gestão. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO 
 
O sistema de controle interno é exercido em obediência ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, nas 
normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Municipal nº 3.289/2013 e demais legislações, bem como nas 
normas específicas do TCEES (Instrução Normativa nº 68/2020 e Resolução nº 227/2011). 
 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 
O planejamento das atividades de controle interno considerou as normas do TCE-ES e as normas internas do 
Município de Alegre, editadas pela UCCI, e foi pautado em especial considerando os seguintes fatores:  
 
a) A capacidade técnica e operacional da Unidade Central de Controle Interno;  
 
b) Relevância, materialidade e vulnerabilidade de itens prioritários para exame de auditoria; 
 
c) Acompanhamento, observações e pareceres emitidos no decurso do exercício de ______ pela UCCI; 
 
d) Fragilidades ou ausências de controles observados;  
 
e) Determinações emanadas do Tribunal de Contas, outros órgãos de controle ou outras instituições 
governamentais; 
 
f) Necessidades da gestão das Unidades a serem auditadas;  
 
g) Disponibilidade de horas para execução das atividades. 
 
 
4. AUDITORIAS PREVISTAS 
 
As ações de auditoria planejadas objetivam verificar o desempenho e a conformidade das atividades das 
unidades executoras, comparando-as com os preceitos legais e as rotinas internas definidas por meio de 
instruções normativas.  
 
As ações previstas neste plano devem observar as seguintes fases: Planejamento, Execução e Relatório. 
 
Com base na análise realizada, considerando a relevância, materialidade e vulnerabilidade de cada sistema e 
tendo em vista o disposto na legislação específica, relativa à atuação desta UCCI, para o exercício de 
______, estão previstas as seguintes atividades de controle interno: 
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Auditorias Previstas – Exercício de ______ 

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária. 

Código Ponto de controle Base legal Tipo de 

procedimento 

sugerido 

Procedimento Aplicável à 

1.1.3 Transferência de 

recursos 

orçamentários ao 

Poder Legislativo. 

CF/88, art. 

168. 

Conformidade 

(Verificação 

documental) 

Avaliar se os recursos correspondentes às dotações 

orçamentárias, compreendidos os créditos 

suplementares e especiais, destinados aos órgãos 

do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder 

Executivo até o dia 20 de cada mês, em 

duodécimos. 

Contas de 

Governo 

1.2.2 Pagamento das 
obrigações 

previdenciárias - 

parte patronal 

CF/88, art. 40. 

LRF, art. 69. 

Lei 9.717/1998, 

art. 1º. 

Lei 

8.212/1991 

Lei Local Regime 
de competência 

Auditoria 
Governamental 

de 

conformidade 

Verificar se houve o pagamento tempestivo das 
contribuições previdenciárias decorrentes dos 

encargos patronais da entidade, referentes às 

alíquotas normais e suplementares. 

Contas de 
Gestão 

(Todas 

as UG's) 

 
Os pontos de controle prioritários e complementares acima foram extraídos da Instrução Normativa TC nº 68, 
de 08 de dezembro de 2020 que “estabelece critérios para a composição, organização e apresentação da 
prestação de contas anual, prestação de contas mensal, remessas de dados, informações e demonstrativos 
sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, gestão fiscal e previdenciária, por meio eletrônico, ao 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”. 
 
5. OUTRAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO 
 
Prevê-se, para o ano de 2021, o desenvolvimento de atividades de controle, abrangendo o atendimento às 
demandas dos órgãos de controle externo, quais sejam Tribunal de Contas do Estado (TCE), Controladoria 
Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU), além de participação em reuniões, cursos de 
capacitação e atendimento de consultas técnicas e assessoramento às demais unidades. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O presente planejamento foi elaborado considerando a estrutura atual da Unidade Central de Controle 
Interno, podendo ser alterado em decorrência de determinações específicas ou de outras demandas dos 
órgãos de controle externo.  
 
Por todo exposto, apresentamos o Plano Anual de Auditoria Interna da Unidade Central de Controle Interno, 
relativo ao exercício de ______, para análise e aprovação. 
 
 

Alegre/ES, xx de xxxxxx de xxxx 
 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Controlador Geral do Município 
 
 
 
 
Aprovado, 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II - MODELO DE TERMO DE DESIGNAÇÃO 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 
 

TERMO DE DESIGNAÇÃO 
 
 
CONSIDERANDO as atividades previstas no Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI desta Unidade Central 
de Controle Interno - UCCI, regularmente aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; 
 
CONSIDERANDO a atuação do Controle Interno na realização de auditorias com o objetivo de assegurar a 
regularidade e a observância de procedimentos previamente estabelecidos para a adequada condução dos 
trabalhos desenvolvidos nas unidades da estrutura administrativa da Administração Pública; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a imperiosa necessidade de imediato início das atividades contempladas no PAAI, 
DESIGNO os seguintes servidores para composição de Equipe de Auditoria: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), servidor(a) público(a), matrícula nº xx.xxx, 
lotado(a) na (secretaria/unidade onde trabalha); 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), servidor(a) público(a), matrícula nº xx.xxx, 
lotado(a) na (secretaria/unidade onde trabalha); 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), servidor(a) público(a), matrícula nº xx.xxx, 
lotado(a) na (secretaria/unidade onde trabalha); 
 
RESSALTO que a referida equipe desempenhará sua atividade fiscalizatória na (indicar a Unidade a ser 
auditada), visando auditar (indicar a matéria a ser auditada), averiguando a irrepreensível obediência aos 
ditames legais pertinentes ao tema. 

 
Alegre - ES, xx de xxxxxxxxxx de 20xx. 

 
 

NOME DO CONTROLADOR 
Controlador Geral do Município 

Decreto Municipal nº xx.xxx/xxxx 
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ANEXO III - MODELO DE TERMO DE NÃO IMPEDIMENTO 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 
 

TERMO DE NÃO IMPEDIMENTO 
 
 
NOME DO SERVIDOR 1, (nacionalidade), (estado civil), servidor(a) público(a), matrícula nº xx.xxx, lotado(a) 
na (secretaria/unidade onde trabalha); NOME DO SERVIDOR 2, (nacionalidade), (estado civil), servidor(a) 
público(a), matrícula nº xx.xxx, lotado(a) na (secretaria/unidade onde trabalha); NOME DO SERVIDOR 3, 
(nacionalidade), (estado civil), servidor(a) público(a), matrícula nº xx.xxx, lotado(a) na (secretaria/unidade 
onde trabalha). 
 
DECLARAMOS que não estamos envolvidos com a matéria a ser fiscalizada, bem como não possuímos 
qualquer interesse no resultado auditoria em questão e, portanto, firmamos o presente termo de que não nos 
encontramos impedidos de atuar no procedimento. 
 

Alegre/ES, xx de xxxxxxxx de xxxx. 
 
 
 

__________________________________________________ 
NOME DO SERVIDOR 1 

 
 

__________________________________________________ 
NOME DO SERVIDOR 2 

 
 

__________________________________________________ 
NOME DO SERVIDOR 3 
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ANEXO IV - MODELO DE COMUNICADO DE AUDITORIA 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 
OFÍCIO XXX/20XX – UCCI 
 

Alegre/ES, XX de XXXXXXXXXX de 20XX. 
 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 
Nome do Responsável pela Unidade Auditada 
Nome do Cargo do Responsável 
 
Processo nº XXXX/20XX 
 
Referência: Plano Anual de Auditoria / Exercício 20XX / UCCI PMA. 
 
Assunto: Ação de Auditoria nº XX/ (indicar resumidamente o objeto da auditoria) 
 
A par de cumprimenta-lo(a), informo que a Unidade Central de Controle Interno - UCCI, conforme previsão 
no Plano Anual de Auditoria Interna, realizará Auditoria no período de xxxx e xxxx do presente exercício, 
nos (indicar o objeto da auditoria) dessa Unidade.  
 
Indico, a seguir, os pontos de auditoria, objeto do procedimento em questão: 
 
(indicar todos os pontos a serem auditados) 
a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
A propósito, a equipe que realizará a Auditoria é composta pelos seguintes servidores: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx – Coordenador; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – matrícula xxx.xxx. 
 
Ainda em tempo, solicito que, oportunamente, seja(m) designado(s) servidor(es) qualificado(s) para os 
contatos que se fizerem necessários junto a equipe de auditoria. 
 
Lembramos, ainda, que a Unidade Central de Controle Interno, coloca-se à disposição para maiores 
esclarecimentos. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

NOME DO CONTROLADOR 
Controlador Geral do Município 

Decreto Municipal nº xx.xxx/xxxx 
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ANEXO V - MODELO DE MATRIZ DE ACHADOS 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 
 

MATRIZ DE ACHADOS 
 
Auditoria número: 
Unidade: Declarar o(s) nome(s) da(s) unidade(s) auditada(s) 
Objetivo: Enunciar de forma clara e resumida o objetivo da auditoria. 
 

DESCRIÇÃO DO 
ACHADO 

SITUAÇÃO 
ENCONTRADA 

OBJETOS CRITÉRIO 
EVIDÊNCIA 

ENCONTRADA 
CAUSA EFEITO 

ENCAMINHAMENTO 
PROPOSTO 

Deve ser preenchido 
o enunciado do 
achado, basicamente 
o título da 
irregularidade/ 
impropriedade. 

Situação existente, 
identificada, inclusive 
com o período de 
ocorrência, e 
documentada durante a 
fase de execução da 
auditoria. 

Indicar o 
documento, o 
projeto, o 
programa, o 
processo, ou o 
sistema no qual o 
achado foi 
constatado. 

Legislação, norma, 
jurisprudência, 
entendimento 
doutrinário ou padrão 
adotado. 

Informações obtidas 
durante a auditoria no 
intuito de documentar 
os achados e respaldar 
as opiniões e 
conclusões da equipe. 

O que motivou a 
ocorrência do 
achado. 

Consequências ou 
possíveis 
consequências do 
achado. Deve ser 
atribuída a letra “P” 
ou a letra “R”, 
conforme o efeito 
seja potencial ou real. 

Proposta da equipe de 
auditoria. Deve conter a 
identificação do(s) 
responsável(eis). 

A1        

A2        

An        

 
Equipe de Auditoria: 
 
Nome e matrícula 
 
Supervisor: Nome e matrícula 
 
Instruções de preenchimento: 
 
A Matriz de Achados deve ser preenchida durante a fase de execução da auditoria, à medida que os achados vão sendo constatado s. 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 redundam 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 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 VI - MODELO DEMONSTRATIVO FOLLOW UP 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 
FOLLOW-UP (ACOMPANHAMENTO) 

PROVIDÊNCIAS PARA SANAR AS FRAGILIDADES/IMPROPRIEDADES 
 
Unidade Auditada (1): 
Exercício em exame (2): 
 

Relatório Constatação das fragilidades 
Descrição das recomendações 

(6) 

Ação efetivamente realizada para sanar a 
fragilidade/impropriedade ou justificativa para a não 

implementação ou apresentar o Plano de Ação. 
(7) 

Status (8) 

Nº (3) Nº (4) 
Descrição das constatações 

(5) 
I ÑI AF D 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    Total de Respostas 0 0   

    Percentual de Respostas - -   

     0 

 
Legenda campo 8 - Status 
 
I - Implementada 
ÑI- Não implementada 
AF - Ausência de fato similar 
D - Dependentes de outras entidades 

 DECLARAÇÃO 

 
Declaramos que as informações acima são exatas e representam os procedimentos adotados para sanar as 

fragilidades/impropriedades expressas nos relatórios emitidos pela Unidade Central de Controle Interno - UCCI. 
Declaramos, também, estarmos cientes de que essas informações estão sujeitas à confirmação pela UCCI. 

 
Alegre/ES, ____/____/______ 

 
______________________________ 
Responsável pela Unidade Auditada
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ANEXO VII – MODELO DE RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DO PAAI 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Estado do Espírito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DO 
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA  

 
 

PAAI – EXERCÍCIO (ANO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEGRE/ES 
(ANO) 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Trata-se de relatório de conclusão do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de XXXX da Unidade 
Central de Controle Interno (PAAI/XXXX), que teve como objetivo a realização de auditorias nas Unidades 
Administrativas da Prefeitura de Alegre, bem como em suas Autarquias. 
 
(descrever de maneira sucinta as ações previstas para o exercício) 
 
2. DAS AUDITORIAS REALIZADAS EM XXXX 
 
A ação de auditoria executada pela Unidade Central de Controle Interno, em atendimento ao Plano Anual de 
Auditoria Interna para o exercício de XXXX, foi a seguinte: 
 
(Relacionar todas as auditorias realizadas, indicando a metodologia empregada no desempenho das 
atividades, as inconsistências apuradas, as recomendações direcionadas para as Unidades Auditadas, bem 
como o resultado obtido com as auditorias) 
 
3. OUTRAS AÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE XXXX  
 
(Elencar outras ações previstas no PAAI) 
 
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE XXXX 
 
O Plano de Ação, para o exercício de XXXX, conforme quadro abaixo, foi devidamente cumprido pela equipe 
da Controladoria, com notificações aos gestores, em relação aos prazos, bem como monitoramento. 
 

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

Atividade Objeto Período Tipo de Ação 

1.    

2.    

3.    

 
ELABORAÇÃO DO PAAI DE XXXX 
 
Como meta estabelecida para o exercício de XXXX, restou a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna, 
para o exercício de XXXX. 
 
4. CONCLUSÃO 
 
(Conclui o relatório e indica o encerramento das auditorias previstas para o exercício) 
 

Alegre/ES, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Controlador Geral do Município 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Superintendente de Controle Interno 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Superintendente de Ouvidoria e Participação Social 
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ANEXO VIII - FLUXOGRAMA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Unidade Central de Controle Interno 

SCI-IN 07 Sistema: Sistema de Controle Interno 

FLUXOGRAMA 

Assunto: Auditoria Interna 

Data da Elaboração: 10 / 08 / 2021 

Data da Aprovação: 26 / 08 / 2021 

PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

Controlador Geral do Município - CGM Gabinete do Prefeito Municipal 
Secretaria Executiva de 
Administração - SEAD 

Superintendência de 
Controle Interno - SCI 

 

   

Legenda: 
Terminal Conector Atividade Decisão Preparação Atraso Conector Interno Conector Externo 

Página 

01 de 04 

Início 

Realiza os exames preliminares das áreas, atividades, 
produtos e processos, para definir a amplitude e a época do 

trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela administração, utilizando-se de variáveis 

como: a materialidade, a relevância e a criticidade. 

Elabora a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna - 
PAAI para o ano seguinte em conjunto com a 

Superintendência de Controle Interno (Anexo I). 

Envia a proposta do PAAI, até o dia 15 de 

novembro, ao Prefeito Municipal para aprovação. 

Fim 

Recebe e analisa a proposta do PAAI. 

Aprova, até o dia 
20 de novembro, o 
PAAI e encaminha 
para o Controlador-
Geral do Município. 

Alterações 
a fazer? 

Propõe as alterações 
por escrito e 

encaminha, até o dia 
20 de novembro, 

para o Controlador-
Geral do Município. 

Não Sim 

Recebe o PAAI encaminhado pelo Prefeito Municipal. 

Integralmente 
aprovado? 

Encaminha o PAAI para 
a Secretaria Executiva 

de Administração - 
SEAD, para confecção e 
publicação do Decreto 

de Aprovação. 

Providencia as 
adequações necessárias 

e devolve o PAAI ao 
Chefe do Executivo para 

nova análise e 
aprovação 

Sim Não 

Recebe o PAAI e confecciona 
o Decreto de Aprovação. 

Publica o Decreto de Aprovação 
do PAAI no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Alegre 
(https://alegre.es.gov.br/site/), 
até o dia 30 de novembro. 

Encaminha, até o dia 05 de 
dezembro, cópia do Decreto de 
Aprovação do PAAI, por e-mail 

(controladoria@alegre.es.gov.br), 
para a UCCI, aos cuidados da 
Superintendência de Controle 

Interno; 

Confere a caixa de 
entrada 

(controladoria@alegre.
es.gov.br) e acusa o 

recebimento do e-mail 
encaminhado, 

providenciando a 
publicação da 

documentação no 
Portal da 

Transparência da 
Prefeitura Municipal de 
Alegre (https://alegre-
es.portaltp.com.br/), 

até o dia 15 de 

dezembro. 

https://alegre.es.gov.br/site/
mailto:controladoria@alegre.es.gov.br
mailto:controladoria@alegre.es.gov.br
mailto:controladoria@alegre.es.gov.br
https://alegre-es.portaltp.com.br/
https://alegre-es.portaltp.com.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Unidade Central de Controle Interno 

SCI-IN 07 Sistema: Sistema de Controle Interno 

FLUXOGRAMA 

Assunto: Auditoria Interna 

Data da Elaboração: 10 / 08 / 2021 

Data da Aprovação: 26 / 08 / 2021 

EXECUÇÃO DA AUDITORIA 

Controlador Geral do 
Município - CGM 

Equipe de Auditoria Unidade Auditada 
 

  

Legenda: 
Terminal Conector Atividade Decisão Preparação Atraso Conector Interno Conector Externo 

Página 

02 de 04 

 

Início 

Conforme cronograma 
previsto no PAAI, elabora 
Termo de Designação da 
Equipe de Auditoria para 

início da fiscalização 
(Anexo II). 

Elabora Ofício para 
encaminhamento do 

Relatório Final de 
Auditoria aos 

destinatários, sendo: 
a) Ao Chefe do Poder 

Executivo, para 
conhecimento. 

b) Ao responsável da 
unidade ou órgão 

auditado, para 
conhecimento e 

providências. 

Fim 

Recebe o Comunicado de Auditoria e 
providencia toda a documentação 

solicitada pela Equipe de Auditoria. 

Recebe o Termo de Designação e preenche o Termo de Não Impedimento (Anexo III). 

Prepara os papéis de trabalho. 

Solicita a documentação à Unidade Auditada, através de Comunicado de Auditoria (Anexo IV). Encaminha a documentação para a 
Equipe de Auditoria no prazo estabelecido 

no Comunicado de Auditoria. 

Verifica se houve resposta da Unidade Auditada com os documentos solicitados. 

Reiterar 
Registra os Achados de 
Auditoria na Matriz de 
Achados (Anexo V). 

Elabora o Relatório Preliminar de Auditoria. 

Encaminha o Relatório Preliminar de Auditoria à Unidade Auditada, para oportunizar a sua manifestação. 

Recebe o Relatório Preliminar de 
Auditoria, elabora sua manifestação por 
escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, e 

encaminha para a Equipe de Auditoria. 

Findo o prazo, com ou sem a manifestação do responsável da unidade ou 
órgão auditado, emite o Relatório Final de Auditoria e encaminha ao CGM. 

Aguarda 
o prazo 

Houve 
resposta? 

Aguarda 
o prazo 

Sim Não 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Unidade Central de Controle Interno 

SCI-IN 07 Sistema: Sistema de Controle Interno 

FLUXOGRAMA 

Assunto: Auditoria Interna 

Data da Elaboração: 10 / 08 / 2021 

Data da Aprovação: 26 / 08 / 2021 

ACOMPANHAMENTO - FOLLOW UP 

Superintendência de Controle Interno - SCI Controlador Geral do Município - CGM 
 

 

Legenda: 
Terminal Conector Atividade Decisão Preparação Atraso Conector Interno Conector Externo 

Página 

03 de 04 

Início 

Elabora a Matriz do Follow Up (Anexo VI), contendo as recomendações 
relativas à auditoria realizada e estabelece prazo para resposta. 

Recebe o 
procedimento e o 

encerra. 

Fim 

Encaminha a matriz do Follow Up ao responsável da 
unidade ou órgão auditado para providências. 

Monitora a resposta da matriz do Follow Up pela unidade ou órgão auditado. 

Atendeu todas as 
recomendações? 

Certifica o cumprimento e 
encaminha a resposta para o 

Controlador-Geral do Município. 

Certifica o não cumprimento e 
encaminha a resposta para o 

Controlador-Geral do Município. 

Recebe o procedimento e adota as medidas 
cabíveis, sobretudo a do artigo 74, inciso IV, 

da Constituição Federal de 1988. 

Sim Não 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Unidade Central de Controle Interno 

SCI-IN 07 Sistema: Sistema de Controle Interno 

FLUXOGRAMA 

Assunto: Auditoria Interna 

Data da Elaboração: 10 / 08 / 2021 

Data da Aprovação: 26 / 08 / 2021 

ACOMPANHAMENTO - FOLLOW UP 

Controlador Geral do Município - CGM Superintendência de Controle Interno - SCI 
 

 

Legenda: 
Terminal Conector Atividade Decisão Preparação Atraso Conector Interno Conector Externo 

Página 

04 de 04 

 

Início 

Elabora o Relatório de Conclusão do PAAI (Anexo VII), contendo o resumo 
das ações desenvolvidas e os objetivos alcançados, e encaminha para a 

Superintendência de Controle Interno até o dia 15 de dezembro. 

Fim 

Providencia a publicação do Relatório de Conclusão do PAAI no 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Alegre 

(https://alegre-es.portaltp.com.br/), até o dia 20 de dezembro. 

https://alegre-es.portaltp.com.br/

