
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 002/2015

“Dispõe sobre os procedimentos na

realização de auditorias internas e inspeções

no âmbito da Administração direta e Indireta”

Versão: 01

Aprovação em: 11/05/2015

Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 5010 de 11 de Maio de 2015

Unidade Responsável: Controladoria Geral Municipal

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução normativa visa estabelecer os procedimentos na realização

de auditorias internas e inspeções na administração direta e indireta, e entidades ou

pessoas beneficiadas com recursos públicos do município de Ibiraçu por meio da

Controladoria Municipal.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange a Controladoria Municipal atuante como a Unidade Central de Controle

Interno e as unidades da estrutura organizacional a serem auditadas compostas por

todos os órgãos e agentes públicos da administração direta, indireta, ou pessoas

beneficiadas com recursos públicos do município.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I- Auditoria Interna: consiste no procedimento de avalição independente do

funcionamento do Sistema de Controle Interno do poder Executivo do Município, com o

fim de medir e avaliar a sua eficiência e efetividade, realizando análise e verificação

sistemática, no âmbito da organização, dos atos e registros contábeis, orçamentários,

financeiros, operacionais e patrimoniais e da existência e adequação dos controles



internos, baseados nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência

e eficácia.

II - Inspeções: é a verificação “in loco” de determinado assunto ou ponto de controle, a

fim de checar a utilização ou o adequado controle dos recursos, bens materiais

conforme estabelecido nas instruções normativas e legislação.

III- Plano Anual de Auditoria Interna: documento contendo a programação dos trabalhos

de auditoria da entidade supervisionada, para o período de um ano.

IV- Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna: documento contendo, entre

outros assuntos, o relato das atividades de auditoria desenvolvidas durante o ano, com

destaque para: quantitativo dos recursos humanos e financeiros utilizados; total das

auditorias realizadas; eficácia dos resultados obtidos; pendências existentes se forem o

caso, com as justificativas pertinentes; e solicitações ou sugestões necessárias ao

melhor desempenho das atividades.

V- Relatório de Auditoria: produção do relato evidenciando os achados, determinações

e recomendações.

VI- Ponto de Controle: aspectos relevantes de um sistema administrativo, integrantes

das rotinas de trabalho ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função de sua

importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de

controle.

CAPÍTULO IV
BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º Fundamentação legal:

I – artigos 31,70,71 e 74 da Constituição Federal;

II- artigos 29,70,76 e 77 da Constituição estadual;



III-artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de Maio de 2000

IV-Lei municipal nº 3.495/2013

V-Decreto municipal nº 4789/2013

VI-Resolução 986/2013 de 21.11.2013 Conselho Federal de Contabilidade.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Da Unidade Central de Controle Interno:

I- elaborar o manual de auditoria interna, contendo o código de ética e orientações

gerais para o desempenho da função, com a metodologia de trabalho a ser adotada;

II- elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna definindo os projetos de auditoria, com o

objetivo principal de medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de

controle adotados pelos órgãos setoriais ao sistema de controle interno;

III- realizar auditorias de controle interno.

IV- promover à divulgação da Instrução Normativa junto a todas as unidades da

estrutura organizacional das administrações diretas e indiretas, que ficam sujeitas a

auditoria interna.

Art. 6º Das unidades sujeitas às auditorias Internas e inspeções:

I- fornecer todas as informações solicitadas pela equipe da Controladoria Municipal

especialmente convocada para realização das auditorias de controle interno;

II- disponibilizar os recursos material e pessoal, adequado à execução dos

trabalhos a serem desenvolvidos na área;



III- 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.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMENTOS

Seção I
Dos procedimentos das auditorias e inspeções

Art. 7º As auditorias Internas serão realizadas com a finalidade de:

I- examinar a legalidade dos atos da Administração de resultados quanto à

economicidade, à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, contábil,

financeira, patrimonial e pessoal;

II- medir e avaliar a execução das diretrizes, objetivos e metas previstas no plano

estratégico e a eficiência e eficácia dos procedimentos operacionais.

III- acompanhar a execução do orçamento e dos programas da administração, visando

comprovar o nível de execução, o alcance dos objetivos e a adequação do

gerenciamento, bem como a conformidade da execução com os limites e destinações

estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 8º As auditorias poderão ser:

I- regulares: referem-se aos trabalhos destinados a medir e avaliar a eficiência e

eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos órgãos setoriais

do Sistema de Controle Interno contidos no Plano Anual de Auditoria Interna.

II- especiais: objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de

natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender à determinação

expressa de autoridade competente.

Art. 9º As inspeções terão como objetivo verificar:



I- a legitimidade, legalidade e regularidade de atos e fatos administrativos ligados à

execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional;

II- fatos relacionados a denúncias apresentadas à Controladoria geral;

III- a organização e a eficiência dos sistemas de controle interno, observando e

relatando as omissões de informações encontradas;

IV- elementos para subsidiar a emissão dos relatórios de auditoria e emissão do

parecer conclusivo sobre as contas anuais;

V- as solicitações dos ordenadores de despesas;

VI – o cumprimento de recomendações da Controladoria Municipal

Seção II
Das Equipes de Auditoria

Art.10 As Auditorias serão realizadas por servidores lotados na Controladoria Geral

Municipal Controladores e/ou auditores devem ser dotados de formação, conhecimento,

recurso, metodologia e técnicas de trabalho que lhe permitam identificar as áreas cujos

controles não sejam adequados ou observados.

Art.11 Os auditores deverão observar os seguintes princípios éticos:

I- Integridade: exige que os auditores cumpram os princípios de objetividade e

independência, tenha uma conduta profissional impecável, tomem decisões de acordo

com o interesse público e apliquem um critério de honradez absoluta na realização do

seu trabalho;

II- Independência, Objetividade e Imparcialidade: é indispensável que os auditores

tenham independência em relação à entidade fiscalizada e outros grupos de interesse

externo. A objetividade e a imparcialidade são inerentes às conclusões contidas nos

pareceres e relatórios que devem basear-se exclusivamente nas provas obtidas e

organizadas de acordo com as normas de auditoria;



III-Segredo Profissional: A informação obtida pelos auditores no processo de auditoria

não deverá ser revelada a terceiros, nem oralmente nem por escrito, salvo objetivando

cumprir as responsabilidades legais;

IV-Competência Profissional: Os auditores não devem desenvolver trabalho para os

quais não possuam a competência profissional necessária. Os auditores devem

conhecer e cumprir as normas, as políticas, os procedimentos e as práticas aplicáveis

de auditoria, contabilidade e gestão financeira. Para tanto, devem buscar a atualização

continuada e melhorar as habilidades requeridas para o desempenho de suas

responsabilidades profissionais.

Seção III
Do planejamento das auditorias

Art.12 Os trabalhos de auditoria interna ou inspeção serão desenvolvidos de forma

planejada e com fiel observância aos procedimentos e critérios constantes nesta

instrução normativa e no manual de auditoria interna e inspeção.

Art. 13. O planejamento das auditorias internas será formalizado através do Plano

Anual de Auditoria Interna que deverá ser elaborado pela equipe da Controladoria

Municipal em obediência ao manual de auditoria e inspeção.

Art. 14. O Plano Anual de Auditoria Interna deverá conter:

I- Identificação da unidade ou sistema administrativo a ser auditado;

II- Objetivo dos trabalhos;

III- Metodologia empregada;

IV- Indicação dos responsáveis pela realização dos trabalhos;

V- Definição da data de início e término dos trabalhos;

VI- Custos estimados quando houver.



Art. 15. Será atribuído como critério e prioridade na elaboração do Plano Anual de

Auditoria Interna, a unidade ou sistema administrativo que:

I - já foi regulamentado mediante instrução normativa;

II - não foi auditado no exercício anterior;

III - apresenta índice de eficiência considerado insatisfatório nos trabalhos de auditoria

interna realizados nos exercícios anteriores;

IV- conste de solicitação encaminhada à Controladoria pela autoridade administrativa.

Art. 16. O Plano Anual de Auditoria Interna deverá ser concluído, encaminhado ao

chefe do poder executivo municipal, para aprovação e publicação, até o ultimo dia útil

de cada ano.

Art. 17. A Controladoria deverá realizar avaliação e revisão do Plano Anual de Auditoria

sempre que houver necessidade.

Art. 18. No prazo de 15 (quinze) dias anteriores à data prevista para início dos

trabalhos de auditoria interna, a Controladoria, por meio dos servidores responsáveis

pela execução dos trabalhos, deverá comunicar ao secretário responsável ou

equivalente da unidade ou sistema administrativo a ser auditado.

§ 1º. A comunicação será feita através de documento devidamente protocolado

informando a data de início da auditoria interna, bem como solicitando os documentos e

informações necessários à sua realização.

§ 2º. São de responsabilidade da equipe de auditoria interna a guarda e preservação

dos documentos que lhe forem disponibilizados durante a realização dos trabalhos, bem

como a posterior devolução dos mesmos a unidade administrativa responsável por sua

guarda e/ou arquivamento.



Art. 19. É assegurada ao titular da Controladoria Geral do Município a autonomia para a

definição do Plano Anual de Auditoria Interna, a quem cabe obter subsídios junto ao

Prefeito e, a seu critério, junto aos demais Órgãos de assessoria da Administração e

aos Secretários Municipais.

Art. 20. A Controladoria Geral Municipal poderá realizar revisão da programação em

qualquer época sempre que houver necessidade de alteração.

Seção IV
Da execução da auditoria

Art. 21 Os procedimentos de auditoria e inspeções serão executados em conformidade

com a Instrução Normativa da Auditoria Interna e dos assuntos e sistemas

relacionados, legislação pertinente para conhecimento dos objetivos do trabalho e ainda

definição do espaço físico a ser utilizado pela equipe de auditoria e indicação da pessoa

que irá ficar responsável para o fornecimento de documentos e informações.

Art. 22 Para as auditorias realizadas em unidades executoras da Administração Indireta

a reunião será realizada com o gestor da unidade.

Art. 23 Na realização dos trabalhos serão identificados os aspectos indispensáveis a

serem considerados na auditoria como:

I – Entrevistas, identificação e análise da legislação pertinente, e de eventuais

denúncias que tenham ocorrido sobre o assunto;

II – Análise da legislação aplicável à atividade ou segmento a ser auditado, conhecendo

previamente o tratamento dispensado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo a respeito do assunto objeto do exame.

Art. 24 Os exames serão desenvolvidos com base nos programas de auditoria,

elaborados pelo coordenador do projeto, nos quais, constarão critérios para a seleção

de transação a serem examinadas, os limites de amostragem entre outros.



Art. 25 Sempre que possível devem ser utilizados os recursos da tecnologia da

informação como suporte ao exame das transações, mediante acesso ao conteúdo das

bases de dados e demais arquivos dos sistemas informatizados, buscando-se conhecer

o número de ocorrências e o montante dos valores envolvidos, assim como, a

otimização da seleção da amostragem para exame.

Art. 26 As liberações aos auditores, do acesso lógico às rotinas dos Sistemas

Informatizados, devem se restringir à visualização e recuperação de dados, sem a

possibilidade de alterações nos conteúdos da base de dados.

Art. 27 Somente devem ser obtidas cópias xerox de documentos quando contiverem

evidências de situações que irão constituir em ponto de auditoria.

Art. 28 Não poderá ser sonegado à equipe de auditoria nenhum processo, documento

ou informação. Havendo limitação à ação da Auditoria de Controle Interno, o fato deve

ser comunicado ao superior hierárquico do servidor que criou o obstáculo e,

permanecendo o impasse, a comunicação deve ocorrer ao Controlador Geral do

Município, se após a interferência da Controladoria Geral Municipal a questão não for

resolvida, o assunto deve ser levado, por este, ao conhecimento do Prefeito Municipal

para as devidas providências.

Art. 29 É de responsabilidade da equipe de auditoria a guarda e preservação dos

documentos que lhe forem disponibilizados para a realização dos trabalhos.

Art. 30 Os exames serão desenvolvidos com base no Manual de Auditoria e Inspeções,

dos quais constarão todos os critérios técnicos necessários para o desenvolvimento dos

trabalhos.

Art. 31 Ocorrendo situações de características específicas ou de alta complexidade

técnica poderá haver contratação de serviços de terceiros para compor a equipe de

auditoria, sendo que o processo deve ser formalizado por parte da Controladoria Geral

Municipal, ao Prefeito Municipal com a devida antecedência e justificativas.

Seção V
Do relatório de auditoria



Art. 32 O relatório é a parte final da auditoria, aonde são expostos os comentários

sobre os achados, as conclusões, as recomendações e no caso de exame das

demonstrações contábeis a correspondente opinião.

Art. 33 Os relatórios deverão ser redigidos de forma impessoal, objetiva, permitindo a

exata compreensão da situação constada, citando quando possível, as prováveis

consequências ou riscos que a Prefeitura ou unidade auditada, no caso de não serem

adotadas as providências recomendadas.

Art. 34 Deverão possuir para cada ponto de auditoria, o seguinte conteúdo:

I – Um título que passe uma ideia do assunto, problema ou constatação uma síntese do

exame efetuado, dando uma ideia da extensão.

II – As situações encontradas, ou as constatações de irregularidades, com a citação de

exemplo e as recomendações correspondentes.

Art. 35 Durante a elaboração do relatório de auditoria a equipe de Auditoria e poderá

possibilitar a discursão do relatório visando:

I – às unidades a apresentação de esclarecimento e/ou comprovação que possam

ensejar a revisão dos apontamentos.

II – a viabilidade da implementação das recomendações a serem inseridas no relatório.

Art. 36 A discursão do relatório poderá ser dispensada nos casos das auditorias

especiais como também nos casos de auditorias regulares, que indiquem indícios de

irregularidades, as quais ensejarão a adoção de providências por parte da

Administração.

Art. 37 Os relatórios de auditoria têm caráter reservado e devem ser identificados,

cabendo ao Prefeito Municipal o seu encaminhamento para as ações cabíveis e se for o

caso, a sua distribuição em nível interno ou externo, ficando liberados para consulta por

parte dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, nos casos de auditoria “in loco”.



Art. 38 O encaminhamento oficial do relatório às unidades auditadas será efetuado

mediante despacho do Prefeito Municipal aos respectivos gestores para a tomada de

providências atinentes às recomendações emanadas do processo de auditoria.

Art. 39 As informações, por parte das unidades auditadas, sobre as providências

adotadas, serão encaminhadas através de correspondência interna dirigida ao Prefeito

Municipal, para posterior remessa a Controladoria Geral Municipal.

Art. 40 Cabe a Controladoria Geral Municipal manter registro das providências

adotadas pelas unidades, em relação às recomendações constantes dos relatórios de

auditoria, e controle das respostas apresentadas, devendo comunicar as pendências ao

Prefeito Municipal para as medidas cabíveis.

Art. 41 Todas as constatações que irão compor o relatório de auditoria deverão estar

especificados em papéis de trabalho e respaldados em evidências sobre a ocorrência

ou situação apontada, seja de forma documental ou, conforme o caso, mediante

comentário detalhados do auditor sobre a situação constatada.

Art. 42 Os apontamentos relevantes do relatório de Auditoria interna servirão de

instrumentos para avaliar o Controle interno da unidade auditada, quais os pontos de

controles que deverão ser melhorados ou se há necessidade de implantar novas

rotinas.

CAPÍTULO VII
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 43 Ficam sujeitas às regras estabelecidas nesta Instrução Normativa todas as

unidades da estrutura organizacional, na Administração Direta, Indireta, Fundações,

Entidades e pessoas beneficiadas com recursos públicos no Município, no que tange a

facilitação e providências adotadas, em decorrência dos trabalhos de auditoria.

Art. 44 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos

junto à Controladoria Geral do Municipal, a qual ficará reservado o direito de divulgar ou

não aspectos específicos das atividades.



Art. 45 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que os fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, com o objetivo de promover

melhoria contínua.

Art. 46 Compõe também a esta Instrução Normativa o fluxograma no anexo I.

Art. 47 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Ibiraçu 11 de Maio de 2015

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal de Ibiraçu

MYRELA BARBARIOLI SIQUEIRA
Controlador Geral



ANEXO I
FLUXOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA-SIMPLIFICADO

INÍCIO

ESTABELECER
PROGRAMA DE

AUDITORIA CONFORME
PLANO ANUAL

DESIGNAR EQUIPE DE
AUDITORIA

INFORMAR AO AUDITADO

CONDUZIR AUDITORIA

ELABORAÇÃO RELATÓRIO

ENCAMINHAMENTO DO
RELATÓRIO PARA
PREFEITO PARA

CONHECIMENTO E
ENCAMINHAMENTO A

UNIDADE AUDITADA PARA
PROVIDÊNCIAS

FIM


