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1. Finalidade: 
 
Padronização de procedimentos para o adequado atendimento às equipes de controle externo, de forma a 
viabilizar e auxiliar os trabalhos fiscalizatórios realizados no âmbito da Administração Pública Municipal. 
 

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 nº 4.320/1964; 
Lei Complementar Federal nº 101/2000; 
Resolução TCEES nº 227/2011. 
 

4. Conceitos: 
 
Controle: É uma forma de manter o equilíbrio na relação existente entre Estado e Sociedade, fazendo surgir 
daquele as funções que lhe são próprias, exercidas por meio dos seus órgãos, sejam estes ligados ao 
Executivo, Legislativo ou Judiciário; 
 
Controle Externo: Caracteriza-se por ser exercido por órgão autônomo e independente da Administração, 
cabendo-lhe, entre as atribuições indicadas pela CF/88, exercer fiscalização; 
 
Controle Interno: Plano estruturado para enfrentar os riscos e para garantir razoável segurança de que, na 
consecução da sua missão institucional, serão alcançados a execução correta, ética, econômica, eficiente e 
efetiva das operações, o cumprimento das prestações de contas, leis, regulamentações, e ainda, a garantia 
contra perdas, abusos ou danos dos recursos; 
 
Tribunal de Contas: É um órgão autônomo, que auxilia o Poder Legislativo a exercer o controle externo, 
fiscalizando os gastos dos Poderes Executivo, Judiciário e do próprio Legislativo. 
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5. Competência e Responsabilidades: 
 
Equipe de Auditores Externos - Realizar, com o apoio e colaboração da Unidade Central de Controle 
Interno - UCCI, a fiscalização de pontos previamente delineados em Plano de Fiscalização;  
 
Superintendência de Controle Interno - SCI - Recepcionar a equipe de Auditores Externos e encaminhá-la 
para local adequado ao desempenho da atividade fiscalizatória, bem como providenciar toda a 
documentação a ser inspecionada pela referida equipe; 
 
Unidade Fiscalizada - Fornecer toda a documentação solicitada pela Superintendência de Controle Interno - 
SCI, a fim de supedanear o escorreito desempenho da atividade fiscalizatória por parte dos Auditores 
Externos; 
 
Unidade Central de Controle Interno - UCCI - Controlar e acompanhar a execução da presente Instrução 
Normativa, prestando o devido apoio e assessoria à equipe de Controle Externo com presteza e qualidade. 
 

6. Procedimentos: 
 
6.1 - Equipe de Auditores Externos 
 
6.1.1 - Comunica à Superintendência de Controle Interno - SCI, por meio do Plano de Fiscalização, a 
realização de auditoria em período estabelecido, e solicita a documentação necessária através de e-mail ou 
ofício; 
 
6.2 - Superintendência de Controle Interno - SCI 
 
6.2.1 - Recebe o comunicado sobre a realização da auditoria; 

6.2.1.1 - Caso indicado que a aludida auditoria se dará por meio presencial, encaminha ofício à 
Unidade Fiscalizada, solicitando o agendamento e reserva de espaço, conforme data indicada pela 
equipe, de preferência em suas (Unidade Fiscalizada) dependências, para adequada acomodação e 
desempenho das atividades dos Auditores Externos, bem como requisitando toda a documentação a 
ser analisada durante o procedimento de fiscalização; 
6.2.1.2 - Caso a auditoria seja desempenhada de maneira remota, providencia a documentação 
solicitada no Plano de Fiscalização, encaminhado pela equipe de Auditores Externos, e requisita a 
referida documentação à Unidade Fiscalizada; 

 
6.3 - Unidade Fiscalizada 
 
6.3.1 - No caso de auditoria presencial (item 6.2.1.1), recebe o ofício da Superintendência de Controle 
Interno - SCI e promove a reserva do espaço solicitado, agendando conforme a data indicada. 

6.3.1.1 - Informa à Superintendência de Controle Interno - SCI, por meio de ofício ou e-mail, que o 
espaço solicitado encontra-se devidamente reservado para o adequado desempenho das atividades 
fiscalizatórias dos Auditores Externos; 
6.3.1.2 - Reúne toda a documentação solicitada e encaminha para a Superintendência de Controle 
Interno - SCI; 

6.3.2 - Em se tratando de auditoria remota (item 6.2.1.2), recebe a requisição feita pela Superintendência de 
Controle Interno - SCI e providencia toda a documentação a ser fiscalizada pela equipe de Auditores 
Externos; 

6.3.2.1 - Reúne toda a documentação solicitada e encaminha para a Superintendência de Controle 
Interno - SCI; 

 
6.4 - Superintendência de Controle Interno - SCI 
 
6.4.1 - Recebe a documentação enviada pela Unidade Fiscalizada; 

6.4.1.1 - Caso a fiscalização seja por meio remoto, encaminha, via e-mail, a documentação para os 
Auditores Externos; 
6.4.1.2 - Caso a fiscalização seja presencial, separa a documentação e aguarda a chegada da equipe 
de Auditores Externos, fornecendo-a, mediante Termo de Entrega, assim que a equipe estiver 
acomodada no espaço reservado para o desenvolvimento da atividade fiscalizatória; 

 
6.5 - Equipe de Auditores Externos 
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6.5.1 - Recebe a documentação e, conforme o caso, acusa o recebimento do e-mail (remoto) ou assina o 
Termo de Entrega (presencial); 
6.5.2 - Analisa a documentação recebida e a devolve para a Superintendência de Controle Interno; 
 
6.6 - Superintendência de Controle Interno - SCI 
 
6.6.1 - Recebe e confere toda a documentação devolvida pelos Auditores Externos; 
6.6.2 - Providencia, por meio de ofício, o retorno da documentação auditada à Unidade Fiscalizada; 
 
6.7 - Unidade Fiscalizada 
 
6.7.1 - Recebe a documentação encaminhada pela Superintendência de Controle Interno - SCI e promove 
seu adequado retorno para o local de origem. 
 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 - Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os 
trabalhos sejam desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo - TCEES; 
7.2 - O Termo de Entrega indicado no item 6.4.1.2 será confeccionado nos termos do modelo contido no 
Anexo I da presente Instrução Normativa; 
7.3 - Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos 
assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de 
melhoria contínua; 
7.4 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I - MODELO DE TERMO DE ENTREGA 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Estado do Espírito Santo 

Superintendência de Controle Interno 

 
 
 
 

TERMO DE ENTREGA 
 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), servidor público lotado no (informar 
órgão de controle externo), coordenador da Equipe de Auditoria Externa, inscrito(a) no CPF sob o nº 
(informar), declaro ter recebido de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado 
civil), Superintendente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Alegre, inscrito(a) no CPF sob o nº 
(informar), nomeado por meio do Decreto Municipal nº xx.xxx/xxxx, os seguintes documentos: 
 
(Elencar a documentação fornecida) 
 
Declaro, por fim, que a referida documentação será utilizada exclusivamente para análise e elaboração de 
relatório no desempenho de atividade fiscalizatória exercida por equipe de Auditoria Externa, tendo ciência 
das imposições e penalidades trazidas pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD) nos casos de destinação diversa dos dados contidos na supradita documentação. 
 

Alegre/ES, xx de xxxxxx de xxxx 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Coordenador da Equipe de Auditoria Externa 
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ANEXO II - FLUXOGRAMA 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE 
Unidade Central de Controle Interno 

SCI-IN 06 Sistema: Sistema de Controle Interno 

FLUXOGRAMA 

Assunto: Atendimento à Equipe de Controle Externo 

Data da Elaboração: 10 / 08 / 2021 

Data da Aprovação: 26 / 08 / 2021 

Equipe de 
Auditores Externos 

Superintendência de Controle Interno - SCI Unidade Fiscalizada 

 
 

  

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

Página 

01 de 01 

 

Início 

Comunica à Superintendência 
de Controle Interno - SCI, por 

meio do Plano de 
Fiscalização, a realização de 

auditoria em período 
estabelecido, e solicita a 

documentação necessária 
através de e-mail ou ofício. 

Recebe o comunicado sobre a realização da auditoria. 

A Auditoria 
é presencial? 

Encaminha ofício à Unidade Fiscalizada, solicitando o agendamento 
e reserva de espaço, conforme data indicada pela equipe, de 

preferência em suas (Unidade Fiscalizada) dependências, para 
adequada acomodação e desempenho das atividades dos 

Auditores Externos, bem como requisitando toda a documentação a 
ser analisada durante o procedimento de fiscalização. 

Providencia a documentação 
solicitada no Plano de Fiscalização, 

encaminhado pela equipe de 
Auditores Externos, e requisita a 

referida documentação à Unidade 
Fiscalizada. 

Recebe o ofício da Superintendência de 
Controle Interno - SCI e promove a 

reserva do espaço solicitado, agendando 
conforme a data indicada. 

Informa à Superintendência de Controle 
Interno - SCI, por meio de ofício ou e-mail, 

que o espaço solicitado encontra-se 
devidamente reservado para o adequado 
desempenho das atividades fiscalizatórias 

dos Auditores Externos. 

Reúne toda a documentação solicitada 
e encaminha para a Superintendência 

de Controle Interno - SCI. 

Recebe a requisição feita pela 
Superintendência de Controle 

Interno - SCI e providencia toda a 
documentação a ser fiscalizada 

pela equipe de Auditores Externos. 

Recebe a documentação enviada pela Unidade Fiscalizada. 

Encaminha, via e-mail, a 
documentação para os 

Auditores Externos. 

Separa a documentação e aguarda a chegada da equipe de Auditores Externos, 
fornecendo-a, mediante Termo de Entrega, assim que a equipe estiver acomodada 

no espaço reservado para o desenvolvimento da atividade fiscalizatória. 

Recebe a documentação e, 
conforme o caso, acusa o 

recebimento do e-mail 
(remoto) ou assina o Termo 

de Entrega (presencial). 

Analisa a documentação 
recebida e a devolve 

para a Superintendência 
de Controle Interno. 

Recebe e confere toda a documentação 
devolvida pelos Auditores Externos. 

Providencia, por meio de ofício, o retorno da 
documentação auditada à Unidade Fiscalizada. 

Recebe a documentação encaminhada 
pela Superintendência de Controle 

Interno - SCI e promove seu adequado 
retorno para o local de origem. 

A Auditoria 
é presencial? 

Fim 

Não Sim 

Não Sim 

Aguarda 
a equipe 


